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Ján Kollár  
(1793-1852) 

 
 

 
 
 

Básnik, filológ, archeológ, etnograf, ideológ slovanskej vzájomnosti, univerzitný profesor 
a evanjelický kňaz Ján Kollár, ktorého meno vo svojom názve nesie naša knižnica, v rokoch 

1806-1809 študoval na nižšom gymnáziu 
v Kremnici.  
Zaujímavosťou je, že hneď od roku založe-
nia prvej verejnej knižnice v Kremnici  
(r. 1925) bolo meno Jána Kollára, súčasťou 
jej oficiálneho názvu, ktorý znel Mestská ve-
rejná knižnica Jána Kollára. 
Knižnica sa rozrastala, prosperovala, prežila 
i II. svetovú vojnu, no v tesnom povojnovom 
období zápasila s problémom umiestnenia. 
Roky 1951-1952 by sme mohli nazvať aj 
„obdobím sťahovania knižnice“. Nepodarilo 
sa nám zistiť, kedy presne a za akých okol-
ností sa tak stalo, no situácia v knižnici vyús-
tila až do jej likvidácie. Je však možné kon-
štatovať, že neustále premiestňovanie knižni-
ce bolo jednou z vážnych príčin ukončenia jej 
činnosti.  
V roku 1953 bolo verejné knihovníctvo 
v Kremnici zasiahnuté uvedenými negatívny-
mi udalosťami, no rok 1953 bol zároveň aj 
rokom zriadenia Okresnej ľudovej kniž-
nice v Kremnici, pokračovateľke po zlikvi-
dovanej Mestskej verejnej knižnici Jána 
Kollára. Od tohto roku, po dobu vyše šty-
roch desaťročí, meno J. Kollára v názve      

                                                            knižnice nefigurovalo. 
2. máj 1994 je deň návratu Kollárovho mena do oficiálneho názvu našej knižnice a tak je to 
dodnes.  
 
Obrázky č. 1 a 2  prevzaté z knihy KRAUS, Cyril, 1974. Legenda o veľkom Slovanovi. 

Martin: Osveta, s. 104 a 29. 
Obrázok č. 3  budova školy, ktorú navštevoval v Kremnici, prevzatý z publikácie  

KNĚZEK, L. a P. UHRÍN, 1965. Literárne prechádzky po Stredoslo-
venskom kraji. Banská Bystrica: Stredoslovenské vydavateľstvo, s. 129. 
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„Kniha je priateľ dobrý, ktorý pobaví, poradí a nezradí.“ 
Tieto slová umiestnil Juraj Mynář, prvý knihovník Knižnice Jána Kollára, na začiatok 

Soznamu kníh z roku 1930 (druhý katalóg literatúry v našej knižnici). 
My sme si túto pravdivú vetu dovolili požičať a tiež ňou začíname. 

 
 

 
 

Zákon o verejných knižniciach obecných  
č. 430/1919 Zbierky zákonov 

 
Vznik prvej verejnej knižnice v Kremnici – Knižnice Jána Kollára, tak, ako aj jej mno-

hých „vrstovníčok“ na Slovensku, bol výsledkom naplnenia litery Zákona o verejných kniž-
niciach obecných č. 430/1919 Zbierky zákonov z 22. júla 1919.  
Naši zákonodarcovia z tých čias vypracovali zákon, ktorý po prvý raz v našich dejinách 
ukladal všetkým politickým obciam na území Československa povinnosť zriadiť a udržia-
vať knižnicu. Čiže obec mala povinnosť založiť knižnicu, ale ju i materiálne zabezpečovať, 
poskytovať prostriedky na dopĺňanie kníh a prístup do nej mali mať všetci obyvatelia. Zákon 
sa týkal výlučne verejných knižníc, nevzťahoval sa na iné typy knižníc na území republiky. 
Kým v Čechách zákon mohli začať uplatňovať hneď, začiatok platnosti tohto zákona na Slo-
vensku sa oddialil až do roku 1925. 
Pri zakladaní knižníc na Slovensku nemožno nespomenúť výdatnú pomoc Matice slovenskej, 
ktorá napríklad zriadila Výpravňu kníh a prostredníctvom nej rozosielala hodnotnú slovenskú 
literatúru do všetkých slovenských obcí. Vydávala a distribuovala vzorové tlačivá potrebné 
pre fungovanie knižníc a tiež vydala príručku pre knihovníka (Stasselová 2014, s. 3-4).  
 Prvý československý knižničný zákon mal veľkú odozvu i v zahraničí a bol vzorovým 
pre knižničné zákony pripravované v ďalších krajinách sveta.  
 

Na ilustráciu toho, čo bolo povinné učiniť aj vtedajšie vedenie mesta Kremnica, uvá-
dzame doslovné znenie dvanástich paragrafov tohto zákona: 
 
§ 1 

Na doplnenie a prehĺbenie vzdelanosti všetkých vrstiev obyvateľstva politické obce sú 
povinné zakladať verejné knižnice so vzdelávacou, náučnou i zábavnou literatúrou, ktorá má 
skutočnú vnútornú hodnotu. 
 
§ 2 

V politických obciach s národnostnými menšinami nech sa založí i pre menšinu osobit-
ná knižnica alebo osobitné oddelenie všeobecnej knižnice, ak tieto menšiny majú aspoň 400 
osôb podľa posledného sčítania ľudu a ak v týchto obciach je verejná menšinová škola. Pre 
menšiny, ktoré nevyhovujú týmto podmienkam, ale dosahujú aspoň 10 % všetkého obyvateľ-
stva, má sa založiť spoločná knižnica pre niekoľko obcí s pomerným príspevkom každej zú-
častnenej obce. Bližšie údaje určí vykonávacie nariadenie. Ak obec menšinovú knižnicu podľa 
tohto zákona a vykonávacieho nariadenia, ktoré sa k nemu vydá, nezriadi, môže takúto kniž-
nicu založiť samo Ministerstvo školstva a národnej osvety (MŠANO) na trovy obce. 
 
§ 3 
 Celkom vybudovaná knižnica sa skladá z požičovne kníh, čitárne časopisov a príručnej 
knižnice. 
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§ 4 
Nariadením sa ustanovuje minimálny program, ktorý v obciach, kde je aspoň obecná 

škola, má sa vykonať najneskôr za rok, pokiaľ však takáto obec nedosahuje počet 400 obyva-
teľov, do dvoch rokov od času, keď tento zákon vojde do platnosti. Rovnako sa ustanoví leho-
ta, do ktorej treba minimálny program vykonať v ostatných obciach. 
 
§ 5 

Náklad na založenie a udržovanie verejnej knižnice hradí politická obec ako riadne 
obecné výdavky. Ročná suma, akú obec má venovať na tento účel, bude určená nariadením. 
Pritom však treba zachovať zásadu, že náklad sa určuje počtom obyvateľstva (príslušníkov 
národnostnej menšiny), a to ročne 30 h až 1 K za každého obyvateľa (príslušníka národnost-
nej menšiny). 
 
§ 6 

 Ak v obci, v ktorej má byť založená obecná verejná knižnica už pôsobí nejaká knižnica 
vyhovujúca § 1, môže byť táto knižnica buď 

a. prevzatá obcou, buď 
b. zostať doterajšiemu vlastníkovi, ktorý každoročne od obce dostane subvenciu vo výške 

záväzného obecného knižničného nákladu. Vykonávacie nariadenie ustanoví, ako sa 
správne táto subvencia rozvrhne na výdavky a na zakúpenie nových kníh, a upraví 
otázku vlastníctva, novozakúpených kníh a iného inventára. V obidvoch prípadoch 
potom treba takúto knižnicu podriadiť ustanoveniam tohto zákona, najmä čo do sprá-
vy. 

 
§ 7 

Knižnicu spravuje 4 - 8 členná knižná rada, ako bližšie určí nariadenie; polovicu čle-
nov ustanovuje obecné zastupiteľstvo z obecných voličov; k nim pristupuje tajomník miestnej 
osvetovej komisie a ostatok priberú títo členovia kooptáciou z pravidelných čitateľov posled-
ného obdobia. Ak verejná knižnica v mieste dosiaľ nepôsobila, a teda čitateľov nebolo, treba 
kooptovaných členov vybrať z miestnych osvetových pracovníkov. Funkcie členov knižničnej 
rady sú neplatené a trvajú dva roky. Ak niektorý z členov knižničnej rady vystane, nech sa na 
ostávajúce funkčné obdobie ustanoví nový člen tak, ako došlo k uprázdnenému členstvu. Pre 
menšinovú knižnicu (aj ak je tá len oddelením všeobecnej knižnice), treba zriadiť osobitnú 
knižničnú radu, ktorej všetci členovia musia byť príslušníkmi národnostnej menšiny, pre ktorú 
sa knižnica zakladá. 
 
§ 8 
Práva a povinnosti knižničnej rady, ktorá sa schádza aspoň raz za štvrťrok, sú: 

a. aby menovala knihovníka a výpomocné sily a postarala sa, aby im udržiavateľ knižni-
ce poukázal odmenu alebo plat podľa § 9, 

b. aby spravovala financie knižnice, 
c. aby sa na návrh knihovníka rozhodovala o nákupe nových kníh a o vyradení nevhod-

ných, 
d. aby ustanovila pravidlá pre požičiavanie kníh i používanie čitárne a bránila knižnicu 

voči udržiavateľovi i ostatnej verejnosti, 
e. aby o svojej činnosti podávala každý rok písomnú zprávu obecnému zastupiteľstvu. 

Obecné zastupiteľstvo je zaviazané, aby sa o umiestnení knižnice, najmä o stavbe osobitnej 
budovy, vopred dohodlo s knižničnou radou. Ak sa zhoda nedocieli, rozhodne MŠANO.  

 
§ 9 

Agendou knižnice sa poverí osobitný knihovník, ktorý v knižničnej rade má poradný  
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hlas. V obciach, ktoré majú viac ako 10 000 obyvateľov, ich plat sa má určiť tak, aby sa kni-
hovník celkom mohol venovať len tomuto povolaniu; v ostatných obciach nech sa odmena určí 
dohodou. 
 
§ 10 

Niekoľko obcí si môže založiť spoločnú knižnicu špeciálneho rázu v mieste, o ktorom 
sa dohodli. Ale to ich nezbavuje záväzkov voči miestnym knižniciam. 

 
§ 11 
 Dozor nad riadnou pôsobnosťou všetkých verejných knižníc patrí MŠANO, ktoré usta-
noví potrebných knižničných inštruktorov a s konečnou platnosťou rozhoduje o všetkých spor-
ných otázkach verejných knižníc. Predovšetkým ministerstvo alebo ním poverený úrad môže, 
ak to uzná za potrebné, knižničnú radu rozpustiť, ustanoviť dočasný náhradný orgán, pozba-
viť členstva jednotlivých členov knižničnej rady a menovať jej nových členov. Rovnako môže 
sa odstrániť aj knihovník, ktorého činnosť by nevyhovovala účelu tohto zákona. 
 
§ 12 
 Vykonaním tohto zákona sa poveruje Ministerstvo školstva a národnej osvety a Mini-
sterstvo vnútra. (Pasiar 1957, s. 146-148). 

 
Pre riadenie verejných knižníc osobitný význam malo vykonávacie nariadenie vlády 

ČSR z 25. novembra 1919.  
 Pojednávalo o kvalite knižničných fondov. Určovalo, že v knižnici by malo byť aspoň 
20 % literatúry náučnej a vylúčilo z fondov literatúru bezcennú, pornografickú, tendenčne 
znevažujúcu spoločenské skupiny alebo vrstvy, a tiež literatúra protištátna sa do fondov kniž-
níc dostať nesmie. (Pasiar 1977, s. 293). 
 
Tiež sa v ňom od obcí žiadalo, aby sa postarali o miestnosti pre knižnice, aby tieto boli dô- 
stojne a účelne upravené, nemali sa nachádzať v budovách hostincov, alebo v súkromných 
bytoch. 
Nariadenie sa venovalo aj problematike príručných knižníc a čitární.  
Hovorilo sa v ňom tiež o podmienkach vypožičiavania kníh, o knižničných poriadkoch, 
o knižničných radách, o knižniciach národnostných menšín, o ústredných knižniciach, o kon-
trolných orgánoch nad knižnicami.  
 
Osobitná pozornosť vo vykonávacom nariadení bola venovaná knihovníkovi:  
Knihovník mal byť osoba, ktorá ovláda literatúru, pozná knihovnícku agendu a svojím zjavom 
nevzbudzuje odpor. Pre väčšie mestské knižnice sa mala za knihovníka ustanovovať osoba as-
poň so stredoškolským vzdelaním, ktorá po jednoročnom odbornom štúdiu mala vykonať kni-
hovnícku skúšku. Aj v menších obciach sa mala za knihovníka ustanovovať osoba s meštian-
skou školou, odborným kurzom a štátnou knihovníckou skúškou. Tieto požiadavky mohlo Mi-
nisterstvo školstva a národnej osvety zmierniť pre dovtedajších knihovníkov, ale len do 1. ja-
nuára 1926, a to iba v prípade, že sa títo knihovníci preukázali svojou praktickou kvalifiká-
ciou a znalosťou literatúry. 
Knihovník za svoju prácu, ak ju konal aspoň tri hodiny v týždni … mal byť honorovaný …,  
v knižniciach obcí s vyše 10 000 obyvateľmi knihovník mal byť obecným odborným úradní-
kom, čiže knihovníctvo malo byť jeho povolaním. Ak boli v obci aspoň traja knihovníci, spolu 
tvorili knihovnícky zbor, ktorý vysielal svojho zástupcu – predsedu do knižničnej rady.  
(Pasiar 1957, s. 152-153). 
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Ako a čím žila kremnická knižnica rok po roku  
 

Rok 1925 
 

 

                                                             1 
 
Poznámka: 

Ako hlavný informačný prameň pre roky 1925 - 1945 nám slúžila monografia Mestská 
verejná knižnica Jána Kollára v Kremnici (1925 - 1948), ktorú v roku 1995 zostavila Mgr. 
Klára Kislingerová, dlhoročná riaditeľka našej knižnice, pri príležitosti 70. výročia jej vzni-
ku. Doslovné citovanie z nej, ako i z ďalších dokumentov, je zvýraznené kurzívou. 
 
Udalosti – založenie knižnice: 

V Kremnici sa do čias založenia prvej mestskej verejnej knižnice okrem knižníc, ako 
boli stredoveká knižnica rímsko-katolíckej fary, knižnica evanjelickej a. v. cirkvi, františkán-
ska knižnica, študijná knižnica pri mestskom archíve, nachádzali aj knižnice kremnických 
spolkov.  
 A tak, ako to kázal prvý československý knižničný zákon o verejných knižniciach 
obecných, mestský starosta Jozef Horváth a mestský notár vyzvali práve kremnické spolky  
k odstúpeniu svojich knižníc mestu Kremnica, pre účel založenia verejnej knižnice. Malo sa 
tak stať za obojstrannej dohody. 
Na túto výzvu vyzvaní reagovali nasledovne: 
Meštiansky a remeselnícky spolok, Katolícky tovarišský spolok a spolok Kasíno odpove-
dali, že nevyhovejú.  
Kladne k požiadavke pristúpili Miestny odbor Matice slovenskej a Telocvičná jednota So-
kol. Stanovili si však podmienku, že obe knižnice budú prevzaté spoločne, pretože sa navzá-
jom dopĺňajú a tvoria jeden celok. 
7. mája 1925 sa zástupcovia oboch uvedených inštitúcií a mestský starosta s notárom zišli  
na Mestskom úrade v Kremnici, kde sa dohodli na podmienkach odovzdania a na finančnej 
náhrade.  
Mestská rada navrhla a mestské zastupiteľstvo sa uznieslo, že mestskú verejnú knižnicu zria-
dia ešte v priebehu roka 1925, že podľa ustanovenia zákona okrem knižnice slovenskej, má 
byť v Kremnici zriadená aj menšinová nemecká knižnica a že zastupiteľstvo má zvoliť tak-
zvané knihovné rady.  

Starosta mesta J. Horváth na 29. máj 1925 zvolal ustanovujúcu schôdzu mestskej 
knižničnej rady. Počas nej boli zúčastnení oboznámení s kooptáciou troch členov, bola usta-
novená knižničná rada, prebehli voľby predsedu, knihovníka a jednateľa. Ďalej boli prejedna-
né návrhy na knižničný poriadok a na pravidlá pre vypožičiavanie kníh, bol vypísaný súbeh 
na miesto knihovníka. Predmetom stretnutia bolo aj prevzatie zakúpenej knižnice a stanovenie 
miesta a času pre vypožičiavanie. 
                                                 
1 Odtlačok pečiatky z dokumentu z roku 1948. 
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Do zostavy prvej slovenskej knižničnej rady boli mestským zastupiteľstvom zvolení Dr. 
Vladimír Toman, Alexius Lacko a vedúci notár Viliam Rappensberger. Ostatní členovia, 
Václav Jankovec, Oskár Ivanovich a Jozef Cíger, boli doplnení kooptáciou. 
Nemeckú knižničnú radu po zvolení tvorili František Tonhäuser a vedúci notár Viliam 
Rappensberger a kooptovaní boli Ján Holčík a Anton Prokain.  
V ďalšom priebehu schôdze si obe knižničné rady zvolili svojich pokladníkov – v slovenskej 
knižničnej rade to bol Oskár Ivanovich a v nemeckej Anton Prokain.  
Členovia knižničných rád boli zároveň členmi mestskej rady. 
Za knihovníka bol na základe súbehu vypísaného knižničnou radou zvolený Juraj Mynář, 
odborný učiteľ hluchonemých v Kremnici, ktorý absolvoval trojtýždňový štátny knihovnícky 
kurz v Banskej Bystrici. Jeho mesačný honorár činil 200 korún. 

19. jún 1925 je dátum, kedy boli knižnice TJ Sokol a Matice slovenskej prevzaté do 
mestského majetku. 

26. júna, na riadnom valnom zhromaždení mestského zastupiteľstva, knižničná rada 
navrhla, aby knižnica bola umiestnená v prízemných miestnostiach starého gymnázia, kde  
sa v rokoch 1806 - 1809 vzdelával mladý Ján Kollár.  
Ďalší predmet jednania sa týkal názvu knižnice. Rada predostrela návrh, aby knižnica do 
svojho názvu prijala meno práve tohto velikána.  
Oficiálny názov prvej verejnej knižnice v Kremnici znel Mestská verejná knižnica Jána 
Kollára v Kremnici a knižnicu spravovali slovenská a nemecká knižničná rada. 

Dvere knižnice sa prvým vypožičiavateľom otvorili 18. októbra 1925. Sprístupnené 
bolo zatiaľ len slovenské oddelenie. Knižnica bola umiestnená v malej sále kina TJ Sokol. 
Požičiavalo sa v nedeľu a v stredu.  
 
Poznámka:  

V analytických dokumentoch o našej knižnici sa nachádza obrovské množstvo čísel. 
V tejto práci z nich vyberáme počty vypožičiavateľov, čitateľov, návštevníkov a používate-
ľov (takto sú v našich dokumentoch postupne nazývaní ), so zámerom vyzdvihnúť dôleži-
tosť čitateľa ako takého. 
 
Čitatelia: 

Zloženie čitateľov v roku 1925 tvorilo – 25 učiteľov a úradníkov, 28 remeselníkov 
a obchodníkov, 51 študujúcich a žiakov, 4 robotníci a 13 súkromníkov. 
Všetkých návštev bolo 855. 
 
Katalógy: 
 V našej knižnici máme k dispozícii jeden vzácny exemplár – Soznam kníh z roku 
1925, ktorý možno považovať za prvý katalóg literatúry v KJK. Do tlače ho pripravil kni-
hovník Juraj Mynář a na návrh knižničnej rady ho vydali vlastným nákladom v počte 500 
kusov. Vytlačili ho J. Paxner a H. Biron v Kremnici. 
Hneď po otvorení, na vnútornej strane obálky sú umiestnené Pravidlá pre vypožičiavanie, 
ktoré sú aplikovateľné dodnes .  
Ďalej dokument obsahuje: I. Spisy obsahu zábavného. A. Básne. B. Belletria. C. Spisy pre 
mládež. D. Divadlo. II. Spisy obsahu poučného. A. Všeobecné, filozofia, theologia, sociologia 
(politika, zákony a p.). B. Jazykoveda, literatúra, (sborníky, čítanky, životopisy), výtvarné 
umenie a hudba. C. Vedy prírodné a užité. D. Zemepis a cestopisy, dejepis a národopis. III. 
Časopisy, obrázkové diela, revue, cenné diela a t. p. s poznámkou: Knihy tuto uvedené sa do-
mov nepožičiavajú, môže si však každý vypožičiavateľ vyžiadať ktorýkoľvek sväzok k voľnej 
prehliadke v miestnosti knižnice po dobu, kedy sa vypožičiava. Pred odchodom z knižnice je 
každý povinný dotyčný sväzok vrátiť knihovníkovi. 
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Z beletrie sa v roku 1925 v knižnici nachádzali diela: Cíger Hronský, Jozef: U nás a Naj-
mladší Závodský; Zechenter-Laskomerský, G. K. (uvedený ako Laskomerský-Zechentery, 
G. K.): Sozbierané žarty a rozmary. Náučná literatúra: Kmeť, Andrej: Juraj Holček; Me-
dvecký, Karol: Andrej Kmeť a Církevné pomery katolických Slovákov v niekdajšom Uhorsku; 
Križko, Pavel: Cesta do Sedmohradska. Teoretická práca: Dobšinský, Pavel: Úvahy o slo-
venských povestiach. Článok: Svätenie pamiatky slovenského básnika Andreja Sládkoviča 
dňa 7. 8. 1872. (Zo Soznamu kníh sme vybrali autorov a diela súvisiace s naším regiónom). 
 
Knižnica v tlači a výpožičný čas: 
Mestská knižnica aj v nedeľu! 

Ako fungovala a aké služby poskytovala občanom Kremnice mestská knižnica Jána 
Kollára v 20. rokoch minulého storočia sa dozvedáme z malého oznamu zachovaného vo fon-
doch kremnického archívu. Oznam sa viaže k … otvoreniu tejto inštitúcie 18. októbra 1925, 
po tom, čo prijala knižničné fondy z TJ Sokol a miestnej MS … V ozname sa uvádza, že … 
Kremničania už mali k dispozícii aj 400 knižných noviniek. 
Každý čitateľ dostal pri zápise kompletný zoznam kníh … Tunajší knihovník Juraj Mynář lá-
kal čitateľov nielen bezplatným zapožičiavaním kníh (pri zápise každý zaplatil jednorazový 
poplatok 5,- Kč), ale najmä vynikajúcou výpožičnou dobou, ktorá bola v stredu podvečer od 
17. do 19. hodiny a v nedeľu doobeda od 10. do 12. hodiny. Tak mohla väčšina obyvateľov 
mesta vďaka tejto inštitúcií kultivovane oddychovať. Veď si len predstavme, že si po omši ale-
bo príjemnej nedeľnej prechádzke zájdeme pred výdatným nedeľným obedom aj po „duchov-
nú stravu“ do miestnej knižnice. Postretáme nedeľu svätiacich známych a podiškurujeme nad 
knižničnými titulmi. To už zaváňa mestským životom! (Glocková 2007, s. 22). 
 
 

        2    3 
 

 
 

                                                 
2 Václav Jankovec – člen knižničnej rady. Foto prevzaté z webovej stránky SOŠ pre žiakov so sluchovým 
postihnutím internátnej v Kremnici – http://skolaprespm.sk/o-skole/historia-skoly/ 
3 Jozef Cíger Hronský – člen slovenskej knižničnej rady. Foto prevzaté z 
https://www.google.sk/search?q=hronský+jozef 
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 4 

 5 

                                                 
4 Časť obálky Soznamu kníh (1925). 
5 Pravidlá pre vypožičiavanie zo Soznamu kníh (1930). 
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Rok 1926 

 
 

Knižničná rada začala pracovať usilovne. Už vo februári 1926 sa na jednej svojej 
schôdzi jednomyseľne uzniesla, aby sa do knižnice nakupovali knihy moderné, po ktorých je 
poptávka, zo slovenskej literatúry čo možno, všetko kúpiť. 

Na ďalšom zasadnutí knižničnej rady 2. marca 1926 bol prejednávaný návrh, aby 
knižnica bola umiestnená v spomínanom starom gymnáziu. Pre nevyhovujúce podmienky sa 
tak však nestalo. Požiadali teda TJ Sokol, či by na dobu 2 - 3 rokov ponechala knižnicu vo 
svojich priestoroch za určitú finančnú čiastku. Telocvičná jednota tomuto vyhovela. 
Knihy z kremnickej knižnice boli k dispozícii aj návštevníkom kúpeľov v Štubnianskych Te-
pliciach. 
 
Čitatelia: 

Knižnicu navštevovalo 260 čitateľov. 
 

Rok 1927 
 

 
V období svojich začiatkov Mestská verejná knižnica Jána Kollára patrila k najlep-

ším na Slovensku, o čom svedčí aj písomné uznanie za jej účinkovanie – Referát Ministerstva 
školstva a národnej osvety v Bratislave zo dňa 18. februára 1927. 
 

Nemecké oddelenie mestskej verejnej knižnice bolo zriadené až v roku 1927. Vypo-
žičiavať sa v ňom začalo 15. mája 1927. 
 

Člen knižničnej rady Jozef Cíger (Hronský) bol preložený na nové pôsobisko a na 
jeho miesto bola kooptovaná Irena Gáliková, odborná učiteľka hluchonemých. 
 
Čitatelia: 

Počet čitateľov dosiahol číslo 275. 
 

Rok 1928 
 

 
V roku 1928 knihovníkovi vypomáhali dvaja študenti. 

 
10. novembra 1928 sa uskutočnilo zasadnutie knižničnej rady, kde sa za prítomnosti 

starostu mesta prejednával stále nevyriešený problém týkajúci sa umiestnenia knižnice, tak 
pekne navštevovanej. Rada dôrazne požiadala starostu, aby pri stavbe projektovaného okres-
ného domu v každom prípade zaistil pre knižnicu a čitáreň najmenej tri vyhovujúce miest-
nosti. Jeho prísľub rada získala. 
 
Čitatelia:  

Knižnicu navštevovalo 273 čitateľov. 
 
Udalosti – První celostátní sjezd lidovýchovných pracovníků a knihovníků veřejních 
knihoven obecních:  
V Sozname kníh z r. 1930 (s. 53) je uvedený dokument První celostátní sjezd lidovýchov-
ných pracovníků a knihovníků veřejních knihoven obecních v Brně 1928, ktorý nasvedčuje 
tomu, že aj v kremnickej knižnici mali k dispozícii informácie o tejto významnej udalosti. 
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Rok 1929 
 

 
Financie: 

A že pre knižnicu boli aj v tých časoch dôležité peniaze dokazuje správa knihovní-
kova z roku 1929, ktorý sa takto pekne prihovára vtedajšiemu vedeniu mesta Kremnica: 
 Je pravdou, že mesto Kremnica vydalo v minulých rokoch na knižnicu čiastku ďaleko 
presahujúcu povinnú zákonitú kvótu, ale jak je vidno, tento obnos ešte vždy nedostačuje … 
Tu by sa azda dalo pomôcť pri dobrej vôli a dosavadnom peknom pochopení vedúcich činite-
ľov mesta, veď peniaze na dobrú knihu venované sú uložené na veľmi dobrý úrok, hoci to nie 
je možné hneď zbadať. Len budúce pokolenie bude mať možnosť tešiť sa z ovocia takovej kul-
túrnej investície. … (Kislingerová 1995, s. 16-17). 
 
Čitatelia:  

Knižnica slúžila 277 čitateľom. 
 

Rok 1930 
 

 
V roku 1930 bola knižničná rada doplnená o Dr. Blaženu Mlejnkovú-Holú, profe-

sorku. 
 
Čitatelia:  

Služby knižnice využívalo 253 čitateľov slovenskej národnosti a 89 čitateľov  
navštevovalo nemecké oddelenie. 
 
Katalógy: 
 Knižnica aj v tomto roku vydala Soznam kníh. Tiež je opatrený Pravidlami na vypo-
žičiavanie. Prvé dve strany chýbajú, ale na dvoch nasledujúcich stranách sa nachádza veľa-
výpovedný sumarizujúci príspevok knihovníka Juraja Mynářa (1930).   
Soznam má 68 strán, prvý ich mal 44, to znamená, že dokumenty v knižnici pribúdali . 
Dokument obsahuje:  
Spisy obsahu zábavného. A. Básne. B Belletria. C. Pre mládež. D. Divadlá. II: Spisy obsahu 
poučného. A. Všeobecné, filozofia, theologia, sociologia (politika, zákony a p.). B Jazykoveda, 
literatúra (sborníky, čítanky, životopisy), výtvarné umenie a hudba. C. Vedy prírodné a užité. 
D. Zemepis a cestopisy, dejepis a národopis. III. Časopisy, obrázkové diela, revue, cenné die-
la a t. p. 
V uvedenom Sozname kníh sa nachádzala táto regionálna literatúra a literatúra s knihovníc-
kou tematikou: 
Básne: Braxatoris-Sládkovič, A.: Detvan, Otčiny mojej spevy a Spisy básnické I. a II.; Kol-
lár, Ján: Prvá sbierka básnická a Slávy dcera. Beletria: Cíger Hronský, Josef: Domov, Me-
dové srdce, U nás a Žltý dom v klokoči; Laskomerský, G. K.: Sozbierané žarty a rozmary. 
Pre mládež: Bertan-Podsitniansky, E.: Rozprávky zpod Sitna; Cíger Hronský, J.: Janko 
Hrášok, Najmladší Závodský a Pod kozúbkom; Dobšinský, Pavol: Dobšinský mládeži; Krem-
nické povesti I.; Divadlo: Cíger Hronský, J.: Červený trojúholník a Firma Moor; Zechen-
ter-Laskomerský, G. K.: Starý zaľúbenec: komédia bez zaľúbenia. Súboj na pivo. Náučná li-
teratúra: Knihovna jako instituce národní; Kmeť, Andrej: Juraj Holček; Medvecký, Karol: 
Andrej Kmeť a Církevné pomery katolických Slovákov v niekdajšom Uhorsku; Menčík, Fer-
dinand: Jan Kollár; Križko, Pavol: Cesta do Sedmohradska; Matunák, Michal: Svätý Cy-
rill a Method, slovenskí apoštolovia a Z dejín slobodného a hlavného banského mesta Krem-
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nice. Teoretická práca: Dobšinský, Pavel: Úvahy o slovenských povestiach. Článok: Sväte-
nie pamiatky slovenského básnika Andreja Sládkoviča dňa 7. 8. 1872.  
Poznámka: Môžeme sa pochváliť, že Kremničania už v tom čase v KJK mali k dispozícii aj 
Ottův naučný slovník , ktorým sa mimochodom pýšime aj dnes (samozrejme už nie pôvod-
nými exemplármi). 
 
Výber z dokumentu – úvodná stať: 

 Mynář, Juraj: Niekoľko slov a dát o činnosti knižnice za uplynulé päťročie  
1925 - 1930: 
 

Mestská verejná knižnica Jána Kollára vznikla spojením bývalej knižnice Telocvičnej 
jednoty Sokol Kremnica a Miestneho Odboru Matice Slovenskej v Kremnici. Obidve knižni-
ce zakúpilo mesto v roku 1925 za celkový obnos 24.300,- Kč a to v celku 1.514 sväzkov. 
 Dnes má knižnica 3.203 sväzkov. 
 O knižnicu sa javí u miestneho obyvateľstva potešiteľný záujem a mesto Kremnica ako 
vydržiavateľ, túto pomerne štedro finančne a morálne podporuje.… 
Nasleduje tabuľka, v ktorej sú po rokoch vypísané finančné položky za nákup kníh a časopi-
sov, za väzby kníh, za zariadenie knižnice, za nájom, kurivo a svetlo, za odmeny knihovníka 
a iné. Celá suma činila 87.828,- Kč. 
Ďalšie čísla vydávajú svedectvo o tom, že už v tom čase okrem zápisného, čitatelia platili po-
platky za oneskorené odovzdanie kníh – upomienky . Taktiež ako dnes, aj v tej dobe 
knižnica dostávala finančné dary, napr. od Ministerstva školstva a národnej osvety, Mest-
skej sporiteľne v Kremnici a Úvernej banky – filiálky v Kremnici. 
 Text pokračuje:  
 Okrem toho vydržiava mesto nemecké oddelenie verejnej knižnice, na ktoré prispie-
va obnosom rovnajúcim sa 25 % nákladu na knižnicu slovenskú – tedy ďalších cca 20.000, - 
Kč – čo odpovedá počtu obyvateľov dľa národnosti podľa ostatného sčítania ľudu. 
 Čitatelia sú zo všetkých vrstiev obyvateľstva a tvoria v jednotlivých rokoch priemerne 
8.25 % obyvateľstva československej národnosti. 
 V celku vypožičiavalo dosiaľ 482 rôznych osôb a to: 
učitelia, profesori a úradníci    105 
obchodníci a remeselníci         53 
sriadenci štát. a verej. úradov a podnikov        20 
robotníci         29 
súkromníci         59 
študenti ref. reál. Gymnázia                        134 
žiaci ľudovej, meštianskej a rodinnej školy   67 
učnia        15 
 
 Do konca červňa 1930 bolo v knižnici 18.314 návštev a vypožičali sväzkov: 
  a. zábavnej literatúry    41.967 
  b. poučnej literatúry      2.993 
     Spolu   44.960 sväzkov. 
 Väčšiemu rozvoju knižnice je na prekážku nedostatočné umiestnenie v podnájmu, čo 
je súčasne prekážkou, že nebola pri knižnici dosiaľ otvorená čitáreň ako organická súčiastka 
každej verejnej knižnice. 
 Správa knižnice apeluje na dosavádnych čitateľov, aby získali medzi svojimi známymi 
ďalších čitateľov a prispeli tak k rozvoju našej knižnice. … 
         Juraj Mynář, knihovník 
(Mynář 1930, s.3-4). 
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Rok 1931 

 
 

 V roku 1931 bol do knižničnej rady zvolený Andrej Valent, odborný učiteľ a na-
hradil nebohého Alexia Lacku. 
Umiestnenie knižnice bolo naďalej nevyhovujúce a stále chýbala čitáreň. 
 

Čitatelia:  
Obe knižničné oddelenia navštívilo spolu 369 čitateľov 

 6          7 

Rok 1932 

 
Umiestnenie knižnice: 

Až 1. januára 1932, ako uznanie za prosperitu, mesto Kremnica prenajalo pre kniž-
nicu dve priestranné a svetlé miestnosti na námestí v budove Potravného družstva.  
Poznámka: Zaujímavosťou je, že Potravné družstvo sídlilo v dome č. 13 na Štefánikovom 
námestí, čo je aj súčasná adresa KJK. Konkrétne to boli terajšie priestory galérie NBS – 
Múzea mincí a medailí. (Kislingerová 2016, ústne doplnenie).  

Otázka čitárne naďalej zostala nevyriešená.  
V tomto roku z knižničnej rady odišiel Ing. Aurel Lehotský a nahradil ho Ladislav Karpi-
šek, riaditeľ meštianskej školy.  
Zloženie slovenskej knižničnej rady bolo nasledovné: 
Členovia volení obecným zastupiteľstvom – Dr. Blažena Mlejnková-Holá, Ladislav Karpi-
šek a Andrej Valent, kooptovaní – Irena Gáliková a Václav Jankovec, za okresný osveto-
vý sbor – Magda Iranová, z úradu – Viliam Rappensberger. 
Nemecká knižničná rada zostala nezmenená. 
 

Čitatelia:  
Počty čitateľov – 267 čitateľov slovenskej národnosti + 93 čitateľov nemeckej národ-

nosti = spolu 360 čitateľov. 
 

Výpožičný čas: 
Utorok a piatok od 17.00 - 19.00. 

                                                 
6 Andrej Valent – člen knižničnej rady. Foto prevzaté z z webovej stránky SOŠ pre žiakov so sluchovým 
postihnutím internátnej v Kremnici. http://skolaprespm.sk/o-skole/historia-skoly/ 
7 Aurel Lehotský – člen knižničnej rady. Foto prevzaté zo Slovenského biografického slovníka III. 
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Rok 1933 a Rok 1934 

 
 

Čitatelia: 
V roku 1933 navštevovalo knižnicu spolu 351 čitateľov, z toho 89 čitateľov navšte-

vovalo nemecké oddelenie. 
V roku 1934 bol celkový počet čitateľov 296. 
 

Rok 1935 

 
 

 V roku 1935 meštiansky spolok Kasíno likvidoval svoju knižnicu. Mesto od neho 
odkúpilo 356 kníh a dve skrine pre potreby mestskej verejnej knižnice. 
Vypožičiavalo sa zdarma na dva týždne. Zápisné činilo 5 korún. 
Z knižničnej rady odišli Václav Jankovec a Irena Gáliková. Miesto nich prišli Libuša Ha-
nulová a Ján Danko, odborní učitelia zo školy pre hluchonemých. 
 
Čitatelia: 

Knižnicu navštevovalo 291 čitateľov. 
  

Rok 1936 

 
 
 Starosta mesta Jozef Horváth, ktorý bol účastný pri zakladaní našej knižnice, pri 
príležitosti svojho životného jubilea poskytol rozhovor redaktorovi týždenníka okresu Krem-
nica Horský náš kraj. O knižnici sa vyjadril takto: „Knihovňa dnes je skvele vybavená, čo uz-
náva i MŠANO“. (Horváth 1936).  
 

Rok 1937 

 
 

 V roku 1937 z knižničnej rady odišiel Andrej Valent a miestne zastupiteľstvo na 
uvoľnený post zvolilo školského inšpektora Jána Bornemiszu. V tomto roku došlo k zmene 
aj na poste knihovníka. Zvolený bol František Šrom, odborný učiteľ zo školy pre hluchone-
mých. 
 

Rok 1938 

 
 
 Vážne udalosti predvojnového obdobia negatívne zasiahli aj do dosiaľ bežného, plynu-
lého života knižnice, keď sa riešili viac-menej praktické knihovnícke záležitosti. Žiaľ, vyššia 
politická moc začala úradovať: 
 
 19. októbra 1938 sa Národný výbor v Kremnici obrátil na Mestskú radu v Kremnici 
listom: 
 „Národný výbor v Kremnici navrhuje, aby Mestská verejná knižnica Jána Kollára bo-
la v duchu času preorganizovaná. 
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 Navrhuje sa, aby terajší knihovník, odborný učiteľ František Šrom svojej funkcie kni-
hovníka bol pozbavený a na miesto jeho postavený odborný učiteľ Andrej Valent, ktorý má 
knihovnícky kurz. 
 Pre nemecké oddelenie nech je postavený knihovník Nemec. Nech rada mesta vyzve 
zástupcov Nemcov, aby navrhli vhodnú osobu. 
 Tiež je žiadúce, aby knižničná rada v duchu času bola preorganizovaná a neslováci 
nech sa v nej vzdajú miesta. 
Ostali by: 
pp. inšp. Ján Bornemisza 
ved. notár Viliam Rappensberger 
odb. učiteľ Ján Danko 
Za nových členov výboru sa navrhujú: 
páter Libor Mattoška 
Ľudmila Pikulová, profesorka 
Mária Vondráčková, odborná učiteľka 
Viliam Gaňo, riaditeľ 
Toto naše opatrenie predostiera sa po dobrom uvážení veci. 
 Za Národný výbor v Kremnici 
     nečitateľné podpisy 
(Kislingerová 1995, s. 20). 
 
 Knižničná rada prípis prerokovala. Funkcie sa vzdali knihovník František Šrom  
a členovia knižničnej rady Dr. Blažena Mlejnková-Holá, Ladislav Karpišek a Magda Ira-
nová. Za knihovníčku nemeckého oddelenia bola zvolená Berta Schnabelová.  
 

Rok 1939 

 
 

 Od 27. marca 1939 zastával miesto knihovníka Ján Chrenko, odborný učiteľ na ško-
le pre hluchonemých a v tejto funkcii zotrval pravdepodobne do novembra roku 1939. Vy-
striedal ho Martin Miklóš, odborný učiteľ. 
 
Čitatelia: 

Koncom roka 1939 mala knižnica 1813 evidovaných čitateľov. 
 

Rok 1941 

 
 

 Od apríla 1941 až do apríla 1945 bola knihovníčkou Margita Gulášová, odborná uči-
teľka zo školy pre hluchonemých.  
Z tohto obdobia niet o knižnici žiadnych správ. 
 

Rok 1945 

 
 

Po vojne knižnice na Slovensku naprávali vzniknuté škody a prišlo aj k očiste od fa-
šistickej literatúry. (Kuruc 1972, s. 65). 



16 
 

 
Poznámka: 

Od roku 1945 sú naše pramene rozšírené o dokumenty z kremnickej pobočky archívu 
– MV SR, Štátny archív v Banskej Bystrici. 
Z týchto dokumentov sme vyskladali niekoľko momentov, ktoré ozrejmujú, ako bola krem-
nická knižnica II. svetovou vojnou zasiahnutá a čím žila v tesnom povojnovom období. 
 
 Už 29. mája 1945 na zasadnutí Národného výboru, zaznela správa, že dáva sa do po-
riadku mestská knihovňa, vyraďujú sa z nej závadné fašistické knihy a v dohľadnom čase bude 
si môcť obyvateľstvo knihy z nej vypožičať. (Zápisnica … 29. 5. 1945, s. 3). Ukázalo sa však, 
že táto správa bola príliš optimistická. K zahájeniu činnosti kremnickej verejnej knižnice pri-
šlo až v decembri toho roku. 
 
Udalosti – zahájenie činnosti knižnice po II. svetovej vojne: 
 O zahájení činnosti Mestskej knihovne v Kremnici v roku 1945 sa dozvedáme z listu 
Národného výboru v Kremnici z dňa 10. októbra 1945, určenému Gejzovi Šterbovi, riadite-
ľovi ústavu hluchonemých. V ňom je zaznačené, že Užší výbor Miestneho národného výboru 
(MNV) v Kremnici vo svojom zasadnutí vydržiavanom dňa 19. IX. 1945 … sostavil knihovný 
výbor … 
 Gejza Šterba   predseda 
 Arpád Vykysalý  podpredseda 
 Samuel Adamčík   zapisovateľ  
 Imrich Schmidtberger  knihovník  
 Viliam Puskeiler   člen 
 Ján Trizna star.   člen 
 Pavel Smolnický  člen 
 Edita Chrenková  členka 
 Uctive Vás žiadam, ráčte si knihovný výbor zvolať čo možná najskôr, zistiť stav kni-
hovny a zariadiť všetko potrebné ku zahájeniu činnosti. … 
 Za láskavosť vopred ďakujúc, ostávam, podpis nečitateľný … 
(Národný výbor v Kremnici 1945). 
 
 11. decembra 1945 knihovník Imrich Schmidtberger Miestnemu národnému výboru 
napísal: 
 Oznamujem Vám, že mestská knižnica po viacmesačnej práci je opäť otvorená. Kniž-
nica utrpela vojnovými udalosťami. Bola otvorená, rozhádzaná a čiastočne rozkradnutá. 
Mnoho kníh chýba a čo ostalo, bolo potrebné prekontrolovať, opatriť novými štítkami, spísať 
nový inventár a knihy priečiace sa duchu dneška vyradiť. … 
 Ďalej knihovník mestu navrhol, aby študenti (Zöldy, Stachan a Čunderlík), ktorí po-
máhali pri zreštaurovaní knižnice, za svoju oddanosť, usilovnosť a lásku ku knihe boli mestom 
finančne odmenení. Mesto tomuto návrhu vyhovelo. (Schmidtberger 1945). 
 
Čitatelia: 
Okrem 1144 už zapísaných členov, v mesiaci decembri 1945 sa zapísalo 42 nových členov – 
takto vyčíslil počet čitateľov knihovník Schmidtberger v listine Otvorenie verejnej mestskej 
knižnice. (Schmidtberger 1946). 
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8         9 
 

Rok 1946 

 
 

 Ďalší úradný list z 9. januára 1946 knihovníka I. Schmidtbergera určený MNV  
v Kremnici podrobnejšie vypovedá o stave knižnice po vojne a o okolnostiach znovuotvorenia 
knižnice: 
   Miestnemu Národnému Výboru v Kremnici 
 Po zasadnutí knižničnej rady koncom novembra 1945 a podľa ňou daných inštrukcií  
a smerníc bola Mestská verejná knižnica dňa 1. decembra 1945 opäť otvorená. Po vyhnaní 
nemeckých okupantov bola verejná mestská knižnica v žalostnom stave, všetky skrine boli ná-
silne vypáčené, knihy povyhadzované, čiastočne roztrhané, čiastočne spálené. Po šesťtýždňo-
vej úmornej práci bolo znovu zaregistrovaných, očíslovaných a usporiadaných 1 812 zväzkov 
českých kníh, ktoré boli ľudáckou vládou zakázané a poschovávané. Bola zrevidovaná sloven-
ská knižnica, knihy ľudáckej, protislovenskej a protiruskej tendencie boli vyradené a zistené 
boli knihy, ktoré boli ešte pred Národným povstaním vypožičané a dosiaľ neboli vrátené. Pri-
tom poznamenávam, že je potrebné vyžiadať od Povereníctva školstva a národnej osvety index 
kníh, ktoré majú byť vyradené z knižníc. 
 Pri znovuzriadení a usporiadaní knižnice pracovali p. Imrich Schmidtberger, knihov-
ník, p. A. Šterbová, odborná učiteľka, ďalej študenti Alojz Zöldy, Štefan Belička, N. Čunder-
lík a iní. Knihy sa vydávajú následkom nedostatku kuriva v zimnom období raz týždenne, 
v letnom období 2x týždenne. Pri vydávaní kníh pomáhajú knihovníkovi študenti: Alojz Zöldy, 
Štefan Zöldy, Štefan Belička. … Sú to študenti …, ktorí sa venujú tejto práce svedomite  
a s nevšedným porozumením a obetovaním svojho voľného času. … 
 Ďalej prosím P. T. Národný Výbor, aby odhlasoval určitý obnos na zakúpenie kníh 
najnovších ruských autorov a na zakúpenie kníh moderných západných autorov. Za šesť rokov 
ľudáckej éry sme boli odrezaní od literárneho sveta, knižnica bola naplnená tendenčnou fa-
šistickou, nacistickou a protidemokratickou literatúrou. Nedostatok nových, dobrých kníh tre-
ba čím skôr vyplniť hodnotnými a modernými knihami. 
                                                 
8 Imrich Schmidtberger – knihovník. Foto prevzaté z webovej stránky SOŠ pre žiakov so sluchovým 
postihnutím internátnej v Kremni-ci. http://skolaprespm.sk/o-skole/historia-skoly/ 
9 Samuel Adamčík – člen Knihovného výboru. Foto prevzaté z 
http://www.autogramy.cz/index.php?category=show&id=5277 
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 S prejavom úplnej úcty: 
        Imrich Schmidtberger 
        knihovník 
(Schmidtberger 1946). 
 
 Imrich Schmidtberger začiatkom roka 1946 odstúpil z postu knihovníka. 1. marca 
1946 Rada MNV, na návrh knihovného výboru, jednomyseľne za knihovníka vymenovala 
Ladislava Schmidta, profesora kremnického gymnázia. 
 Ako vtedy volili knihovníka dokumentujú Návrh na menovanie nového knihovníka, 
ktorý dňa 14. februára 1946 zaslal Miestnemu národnému výboru Knihovný výbor a odpoveď 
naň: 
Knihovný výbor na svojom riadnom zasadnutí dňa 11. februára t. r. jednomyseľne sa usniesol, 
že namiesto odstupujúceho knihovníka p. Imricha Schmidtbergera, nezáväzne navrhne na vy-
menovanie jednoho z uvedených: 
 1. Ladislav Schmidt, profesor tunajšieho gymnázia – ktorý už ako študent vypomáhal 
 v knižnici, 
 2. Pavol Horváth, odb. učiteľ št. ústavu pre hluchonemých v Kremnici. 
 Obidvaja prejavili ochotu prevziať uvedenú funkciu. 
 Keďže toho času niet knihovníka, prosíme, aby miesto bolo čím skorej doplnené. 
 
Podpísaní: Samuel Adamčík     Gejza Šterba 
  tajomník KV     predseda KV 
(Adamčík 1946; Šterba 1946).  
 
 Odpoveď na tento list je datovaná k 15. aprílu 1946. Národný výbor v Kremnici Mest-
skej knižnici oznamuje, že:  
Rada MNV v Kremnici … na návrh knižničnej rady jednomyseľne menuje knihovníkom mest-
skej knižnice p. Ladislava Schmidta, profesora gymnázia v Kremnici a to počnúc dňom  
1. marcom 1946. … 
Podpísaní:    tajomník NV     predseda NV 
(Národný výbor v Kremnici 1946). 
 
Sumárne dokumenty o knižnici: 

Zápisnica z revízie Mestskej verejnej knižnice z 28. mája 1946, pri ktorej bol účastný 
knižničný inšpektor z Okresnej osvetovej rady vo Zvolene, poskytuje celkový obraz o knižni-
ci. Pojednáva sa v nej o umiestnení, o priestoroch knižnice, o zoznamoch kníh, o správe  
a činnosti knižnice: 

Zápisnica  
napísaná dňa 28. mája 1946 pri revízii Mestskej verejnej knižnice v Kremnici. 
Umiestnenie: Knižnica je umiestnená v budove Potravného družstva na Štefánikovom námes-
tí č. 13 na I. poschodí. Má k dispozícii dve miestnosti, z ktorých jedna slúži na skladište kníh, 
druhá je požičovňou, v ktorej sú skrine na uloženie kníh. Umiestnenie i uloženie kníh je dobré, 
iba vchod do knižnice je nevhodný, nakoľko treba prechádzať cez predsieň súkromného bytu. 
Soznamy: V knižnici je zavedený prírastkový soznam, podľa ktorého je v nej 5.304 sväzkov. 
Miestny soznam vedie sa pre knihy zábavné, náučné, pre mládež, pre časopisy a príručnú 
knižnicu. Náučných kníh je 700 sväzkov. Sú zavedené aj popisné lístky, knižné lístky, čitateľ-
ské legitimácie, evidencia časopisov a štatistický denník. 
Správa knižnice: Knižničná rada bola zriadená 19. novembra 1945, dosiaľ potvrdená nebo-
la. Knihovníkom je Ladislav Schmidt, profesor gymnázia. 
Činnosť knižnice: Knižnica je otvorená od 11. decembra 1945. Požičiava sa každý utorok od 
16.00 do 18.00. Podľa štatistického denníka dosiaľ požičiavalo sa 20 krát, priemerná návšte-
va 60 čitateľov. Poplatok za knihy sa nevyberá, ale čitateľ zaplatí raz navždy zápisné 10.-Kčs. 
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Iné porovnania: … Stav kníh je zväčša dobrý. Vyradenie obsahove chybných diel bolo preve-
dené svedomite. Knižničná rada pokladníka nemá, lebo mesto hradí všetky výdavky na knižni-
cu priamo zo svojej pokladne. 
Podpísaní: Gejza Šterba, preds. kniž. rady; Ladislav Schmidt knihovník; knižničný inšpektor 
(Šterba 1946; Schmidt 1946; knižničný inšpektor 1946). 
 
 Inšpektor Okresnej osvetovej rady vo Zvolene po vykonanej revízii v Mestskej verej-
nej knižnici Miestnemu národnému výboru v Kremnici v Zápisnici zo 17. júna 1946 odporučil 
nasledovné: 
 Zasielam zápisnicu o revízii tamojšej mestskej verejnej knižnice s týmito poznámkami: 
 Umiestnenie knižnice nie je celkom vyhovujúce, nakoľko do požičovne vchádza sa cez 
predsieň súkromného bytu. Ak by to bolo možné, bolo by dobré postarať sa o vhodnejšie 
umiestnenie. Pri vyhľadávaní iného umiestnenia treba pamätať už na verejnú čitáreň. 
 Taktiež nemôže stačiť vypožičiavanie kníh raz týždenne. Žiadam, aby sa vypožičiavalo 
aspoň trikrát týždenne (čl. 18 vládneho nariadenia č. 607/19). Samozrejme potom bude treba 
primerane zvýšiť aj odmenu knihovníka. 
 Ináč pri revízii konštatoval som, že MNV stará sa o knižnicu. Prosím, aby tento záujem 
ani v budúcnosti neochabol. 
Podpísaný:    knižničný inšpektor 
Napísané dňa 27. júna 1946, na vedomie vzali predseda MNV a tajomník MNV v Kremnici. 
(Okresná osvetová rada vo Zvolene 1946). 
 
 Na situáciu o umiestnení knižnice Miestny národný výbor zareagoval kladne  
a promptne, o čom svedčí uznesenie zo 17. júla, ktorého predmetom bolo Presťahovanie 
mestskej knižnice: 

Usnesenie 
 Rada MNV v Kremnici sa jednohlasne uzniesla od 1. júla 1946 presťahovať mestskú 
verejnú knižnicu do miestnosti odboru Matice slovenskej v Kremnici na Štefánikovom námestí 
čís. 13 … 
 Mesto Kremnica si vyhradzuje od Miestneho odboru Matice slovenskej (MO MS)  
v Kremnici týždenne 2 - 3 krát užívať túto miestnosť k vypožičiavaniu kníh obecenstvu. … 
… MNV s vďakou prijala porozumenie príslušných vedúcich činiteľov MO MS … 
Podpísaní:   predseda a tajomník MNV 
(Miestny národný výbor v Kremnici 1946). 
 
Poznámka:  

MO MS v tom čase taktiež sídlil v budove Potravného družstva v Kremnici a matičiari 
sa mali so svojimi priestormi podeliť s knižnicou. Priestory MO MS boli vhodné pre prevádz-
ku knižnice. Ustanovizne si navzájom neprekážali, pretože keď pracovala knižnica, matičiari 
miestnosť nepotrebovali. 

 

Rok 1947 

 
 
Financie: 

3. februára 1947 sa kremnický Miestny národný výbor obrátil na Okresný národný vý-
bor v Kremnici so žiadosťou o podporu na verejnú knižnicu: 
Okresnému národnému výboru v Kremnici (ONV). 
 Miestny národný výbor v Kremnici úctive prosí o láskavé poskytnutie podpory na za-
kúpenie kníh pre Mestskú verejnú knižnicu Jána Kollára v Kremnici. 
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Dôvody: 
Mestská verejná knižnica následkom vojnových udalostí bola značne poškodená, najmä knihy 
a časopisy boli za okupácie rozobraté a čiastočne pálené. Mesto Kremnica pamätá na knižni-
cu v rámci svojich finančných možností každoročne vo svojom rozpočte sumou 20.000,-, ktorá 
však ďaleko nestačí na krytie všetkých potrieb mestskej knižnice, ktoré by si normálne vyžado-
vala. 
 Z uvedených dôvodov úctive prosíme o láskavé vyhovenie našej žiadosti o poskytnutie 
podpory na horeuvedený cieľ v sume čo najvyššej. 
Podpísaní:   tajomník MNV    predseda MNV 
(Národný výbor v Kremnici 1947). 
 

 Táto žiadosť bola na zasadnutí dňa 6. februára 1947 Radou ONV v Kremnici odro-
čená do 1. mája 1947. Do tohto dátumu mal byť rozpočet samostatného hospodárenia okresu 
za rok 1947 Povereníctvom vnútra pravdepodobne schválený. (Záhon 1947a; Štroffek 1947a). 
 

 Z Výpisu zo zápisnice zasadnutia Rady ONV v Kremnici z 11. septembra 1947 sa do-
zvedáme, že Rada ONV v Kremnici povoľuje vyplatiť MNV v Kremnici sumu 5.000,-, ako 
podporu na doplnenie mestskej verejnej knižnice. 
Ako dôvod uvádza, že knižnica podporu potrebuje, lebo prechodom fronty utrpela značnej 
škody na svojom inventári. 
Túto podporu ONV poskytol s tým, že bude riadne vyúčtovaná.  
(Záhon 1947b; Štroffek 1947b). 
 

Rok 1948 

 
 

Čitáreň:  
 V tomto roku riešil knihovník aj situáciu okolo zriadenia čitárne. Vyplýva to z čulej 
korešpondencie medzi knihovníkom, MNV a ONV. Knihovník Ladislav Schmidt sa 3. ja- 
nuára 1948 obrátil na Okresný národný výbor so Žiadosťou o podporu na zriadenie verejnej 
čitárne v Kremnici. (Schmidt 1948). 
 

 ONV v Kremnici 6. januára 1948 túto žiadosť postúpil Miestnemu národnému výbo-
ru v Kremnici so slovami: 
 Predmetnú žiadosť pripojenú Vám zasielame na kompetentné vybavenie. 
K veci poznamenávame, že dľa nášho vedomia miestny národný výbor v Kremnici má dosta-
tok finančných prostriedkov, aby mohol zriadiť verejnú čitáreň v Kremnici. 
Podpísaní:   prednosta    predseda 
(Okresný národný výbor v Kremnici 1948). 
 No a MNV v Kremnici 13. januára 1948 pokračuje vo veci čitárne listom určeným 
ONV: 
 Žiadosť Mestskej verejnej knižnice Jána Kollára v Kremnici o podporu na zriadenie 
čitárne v Kremnici dovoľujeme si znovu predložiť s tým, že MNV usnesením Rady NV zo dňa 
18. decembra 1947 … sa usniesol poskytnúť podporu sumu Kčs 5000,- na horeuvedený cieľ. 
 Prosíme, aby ONV láskave zrevidoval svoje stanovisko k predmetnej veci a predložil 
žiadosť láskave Rade ONV na riešenie. 
 Miestny národný výbor v Kremnici dovoľuje si poukázať na okolité sídla okresov,  
v ktorých je skoro všade sriadená čitáreň za finančnej pomoci ONV. 
Podpísdaní:    tajomník NV   predseda NV 
(Miestny národný výbor v Kremnici 1948). 
 
 V Pamätnej knihe obce Kremnica je zaznačené, že 18. januára 1948 bola pri Mestskej 
knižnice založená verejná čitárna … (Pamätná kniha obce Kremnica). 
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Sumárne dokumenty o knižnici: 
Zo Zprávy o činnosti za rok 1948 Verejnej obecnej knižnice v Kremnici z dňa  

24. februára 1949, adresátovi Miestnemu národnému výboru, je možné vyčítať: 
Na začiatku roka bolo v knižnici 4711 zväzkov, na konci roka 4790. Vypožičiavalo sa 1 krát 
a to v utorok, po dobu 37 týždňov. V čitárni bolo vyložených novín 11 a časopisov 21.  
Knižnicu navštívilo 762 čitateľov, ktorí si vypožičali 2366 zábavných a náučných kníh. 
Najčítanejšie knihy (vypovedajú o čitateľskom vkuse Kremničanov ): Kunik, Jozef Fran-
tišek: Dovidenia v Amerike; Vojtáš, Matej: Tatárska pohroma; Madačov, Maroš: Šťastné deti. 
Správa obsahuje aj informácie o financiách.  
Z ďalších údajov sa dozvedáme, že knižnica aj v roku 1948 sídlila v budove Potravného 
družstva v Kremnici, že aj v tomto roku pracovala knižničná rada, na mieste knihovníka 
pôsobil Ladislav Schmidt a v knižnici pracovali aj Karol Párička a Teodor Búzik, v Zpráve 
označení ako ostatný personál. (Šterba 1949; Schmidt 1949). 

10 

 11 

                                                 
10 Knihovník Ladislav Schmidt. Fotografiu nám poskytol syn L. Schmidta Milan Schmidt. 
11 Krasopisná Žiadosť o podporu na zriadenie verejnej čitárne v Kremnici knihovníka L. Schmidta. 
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Rok 1950 

   
 Aj v tomto roku bola zvolená Knižničná rada, čo je uvedené v Zápisnici napísanej 
v Kremnici dňa 19. mája 1950:  

Plénum MNV … zriaďuje a za členov jednohlasne volí do komisií nasledovne: … 
Knižničná rada: Ladislav Schmidt, profesor, knihovník; Edita Chrenková; Ján Trizna; 
Alžbeta Marčeková; Jozef Mácel; Ladislav Kondračin. … 
(Zápisnica … 19. 5. 1950, s. 5, 8-9) 

 
Rok 1951 

 
 
Umiestnenie knižnice:  
 V uvedenom roku sa knižnica ocitla vo veľmi vážnych problémoch. Z archívnych do-
kumentov z roku 1951 – z korešpondencie a uznesení (z 19. mája, z 23. júla, z 27. augusta), 
medzi Okresným spotrebným družstvom Jednota v Kremnici, MNV a ONV v Kremnici 
vyplýva, že verejná knižnica opäť musela riešiť problematiku okolo priestorov. Dostala vý-
poveď z dovtedajších priestorov bývalého Potravného družstva. V Kremnici bolo zriadené 
spomínané Okresné spotrebné družstvo a to potrebovalo na svoju agendu viac miesta. 
Predseda MNV navrhol poveriť V. referát MNV vyriešením umiestnenia mestskej knižnice  
z budovy čp. 13 do budovy čp. 94 alebo 77. 
Knižnicu núdzovo umiestnili v dome čp. 77 a referent školského referátu č. IV Karol Kurka 
namietol, že knižnica sa nachádzala v nevyhovujúcich podmienkach a zároveň navrhol, aby 
bola opäť presťahovaná. Novým sídlom knižnice mal byť dom čp. 14 u Marrov, bývalá ob-
chodná miestnosť. Navrhnutý priestor sa nachádzal na prízemí, bol ľahko prístupný z námes-
tia a preto bol pre čitáreň a pre knižnicu veľmi vhodný. 
Rada MNV návrh referenta Kurku prijala a poverila ho, aby zariadil všetko potrebné. 
(Okresné spotrebné družstvo v Kremnici 1951; Školský referent MNV 1951; Školský referát 
MNV 1951). 
 
 Situácia, v akej sa knižnica nachádzala, je opísaná aj v Zápisnici … pléna MNV  
v Kremnici z 21. decembra 1951, kde je na s. 42 uvedené: 
Referát IV. (školský referát) 
 Školský referát MNV má na starosti dozor na 9 škôl, 2 cezdenné útulky pri materských 
školách, 1 družinu mládeže, archív, múzeum, verejnú knižnicu, vysielanie verejným rozhla-
som, mestskú osvetovú činnosť a telesnú výchovu. … Mestská verejná knižnica musela byť  
v tomto roku 2x presťahovaná. Keďže doposiaľ nie je na novom mieste usporiadaná, pred-
bežne nemôže byť daná do prevádzky. … 
(Zápisnica … 21. 12. 1951). 
 

Rok 1952 

 
 
 Nevyriešený problém s umiestnením knižnice sa preniesol aj do roku 1952. Dňa  
2. mája, na riadnom zasadnutí pléna, rokovali aj o knižnici a Referát IV., okrem iného, dostal 
za úlohu postarať sa o vhodné umiestnenie knižnice a nájdenie knihovníka. 
(Zápisnica … 2. 5. 1952).  
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Rok 1953 

 

12 
 

Udalosti – likvidácia Mestskej verejnej knižnice Jána Kollára a vznik Okresnej ľudovej 
knižnice: 

Citované archívne dokumenty z rokov 1951 - 1952, vypovedajú o tom, že toto obdobie 
by sme mohli nazvať aj „obdobím sťahovania knižnice“. Je možné konštatovať, že neustále 
premiestňovanie knižnice z miesta na miesto bolo jednou z príčin, že si táto nemohla plniť 
svoje základné poslanie a to – slúžiť svojim návštevníkom. Existovala už len ako určitý súbor 
kníh. Žiaľ, nepodarilo sa nám zistiť, kedy presne a za akých okolností sa tak stalo, no situácia 
v knižnici vyústila až do jej likvidácie. Dokazuje to veta T. Lamoša (1957, s. 176): V r. 1952 
sme získali (rozumej študijná knižnica pri mestskom archíve) ďalšie knihy z odboru histórie 
z knižnice kremnického gymnázia a v r. 1953 z fondov likvidovanej mestskej verejnej kniž-
nice Jána Kollára v Kremnici. K. Kislingerová (1995, s. 22) sa zmieňuje, že ostatné knihy, 
asi v roku 1953, sa nákladnými autami odvážali do šrotu.  
 V roku 1953 bolo verejné knihovníctvo v Kremnici zasiahnuté uvedenými negatívny-
mi udalosťami s fatálnymi následkami, no rok 1953 je zároveň aj rokom zriadenia Okresnej 
ľudovej knižnice v Kremnici (OĽK) – pokračovateľke po zlikvidovanej Mestskej verejnej 
knižnici Jána Kollára. O tomto pozitívnom momente v živote knižnice K. Kislingerová 
(1995, s. 23) uvádza, že: V roku 1953 bola v Kremnici zriadená Okresná ľudová knižnica, 
ktorá vznikla z úplne nových kníh… V tomto roku sa rozšírilo pole pôsobnosti kremnickej 
knižnice. Pribudli jej povinnosti vykonávať metodickú činnosť a pomoc v knižniciach na de-
dinách v okrese.  
 
 Klára Kislingerová (1967), ktorá bola taká láskavá a zapožičala nám svoju diplomo-
vú prácu, v nej na s. 10-11 opisuje okolnosti zriadenia OĽK a vykresľuje prácu knihovníka 
nasledovne: 
 V roku 1953 bola v Kremnici zriadená Okresná ľudová knižnica, ktorá mala jediného 
pracovníka. Knižnica vznikla z úplne nových kníh známeho daru Povereníctva školstva a kul-
túry. V tomto čase mala približne 3500 zväzkov kníh, pravda, niektoré tituly boli zastúpené vo 
viacerých exemplároch (aj 100), z ktorých sa neskoršie mnoho exemplárov presunulo do kniž-
níc v okolitých obciach. 
 Knižnica bola „na papieri“ otvorená každý deň, avšak v skutočnosti bola otvorená len 
veľmi nepravidelne, pretože jej jediný pracovník bol často zaťažovaný inými prácami, ako vý-
kup poľnohospodárskych produktov, premietanie filmov a pod., takže vlastnej práci sa mohol 
venovať len veľmi nesystematicky. A ak si k tomu ešte primyslíme, že knižnica bola vtedajším 
Odborom školstva a kultúry ONV len veľmi slabo finančne dotovaná, dostaneme približne 
jasný obraz o jej činnosti. 
 V roku 1953 sa v knižnici vymenili dvaja pracovníci. … 

                                                 
12 Odtlačok pečiatky z Pamätnej knihy OĽK. 
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Rok 1954 

 
 
 O celkovej situácii v kultúre v okrese Kremnica sa hovorí v prejave, ktorý pravdepo-
dobne zaznel na zasadnutí pléna ONV v Kremnici 18. 1. 1954 v Dome osvety v Kremnici: 
 Nevídaného rastu dosiahla osvetová práca najmä po roku 1951, kedy sa konkrétne 
pristúpilo k novým formám osvetovej práce, a to k organizovaniu osvetových besied a izieb … 
Dnes je v okrese 1 Dom osvety, 8 osvetových besied, 15 osvetových izieb a 9 požičovní kníh. 
… (Zasadnutie pléna ONV z 18. 1. 1954). 
 

K. Kislingerová (1967, s. 11) o personálnom obsadení knižnice v tomto roku uvádza: 
 V roku 1954 nastupuje opäť nová pracovníčka … Pravda, ani príchodom tejto … sa 
činnosť knižnice veľmi nezlepšila a spočívala len vo vypožičiavaní a preberaní kníh. Od tohto 
roku sa začína viesť i evidencia, avšak dosť nepresná a teda aj málo spoľahlivá. … 
 

Rok 1955 

 
 

Sumárne dokumenty o knižnici:  
Zápisnica spísaná K. Filkom a A. Považanovou, s dátumom 16. september 1955,  

okrem základných údajov o knižnici prináša aj náhľad na to, aký široký záber úkonov práce 
v knižnici musel zvládať jeden knihovník. Ten mal plniť základné výpožičné úkony, meto-
dicky pomáhať knižniciam na dedinách, propagovať knižnicu, organizovať podujatia, zdobiť 
knižnicu, plánovať a robiť analýzy, študovať …  
Výber z dokumentu: 
Umiestnenie knižnice: 

Knižnica bola umiestnená v budove Domu osvety na ulici Pavla Križku, 92. Pre svoju 
činnosť mala vyhradené 2 miestnosti o rozmeroch 5x7 m, ktoré slúžili ako čitáreň a požičov-
ňa.  
Poznámka: V Dome osvety knižnica sídlila cez tri desaťročia (1953 - 1985). 
 

Pracovníci knižnice: 
V knižnici pracovala jedna pracovníčka – Augusta Považanová. 

 
Výpožičná doba: 

Knižnica slúžila v rovnakom čase pre dospelých aj pre mládež a to v utorok, v stredu,  
v piatok, v sobotu od 15.00 do 20.00 a v nedeľu od 9.00 do 12.00 hodiny. 
  
Rada knižnice:  

Rada knižnice mala 6 členov a bola schválená v II. štvrťroku 1955. 
 
Zistené klady a nedostatky a spôsob ich odstránenia: 

Je potrebné previesť výzdobu požičovne a čitárne heslami, citátmi, knihovníckymi pla-
gátmi, grafmi a diagramami znázorňujúcimi činnosť knižnice. V čitárni je potrebné zriadiť 
príručnú knižnicu, ktorá bude obsahovať slovníky, atlasy, mapy, slovník cudzích slov. Je po-
trebné zaviesť presnú evidenciu dochádzajúcich časopisov a novín. Je žiadúce, aby všetky 
knihy boli postupne jednotne zabalené. V čitárni vyložiť knihu návštev. …  
Vzhľadom na metodickú pomoc, ktorú má OĽK poskytovať knižniciam na dedinách, je potreb-
né upraviť výpožičnú dobu v knižnici. Postačia 4 výpožičné dni (s nedeľou) do týždňa, aby 
knihovníčka mohla tri dni sa venovať metodickej a inštruktážnej pomoci knižniciam na dedi-
nách.  
Podpísaní:  Karol Filka za Odbor kultúry RKNV a Augusta Považanová za OĽK 
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(Poznámka: Z uvedeného vyplýva, že pracovný týždeň tejto knihovníčky mal byť sedem dní 
v týždni !?). 
Správa pokračuje v prílohe: 
Predpokladom pre úspešnú prácu v knižnici je dôkladne a reálne vypracovaný celoročný plán 
výkonov, ktorý sa rozpracuje na jednotlivé štvrťroky a mesiace. O plnení plánu je potrebné 
podať okresnému inšpektorovi pre kultúru po uplynutí každého štvrťroku podrobnú písomnú 
zprávu. 
 Plánovaný počet čitateľov je s ohľadom na počet obyvateľstva mesta prinízky. Vyža-
duje sa 12 % čitateľov z počtu obyvateľstva. … Podľa súčasného stavu je v meste len 96 do-
spelých čitateľov a 159 čitateľov z radov mládeže. … 
Pre zvýšenie počtu čitateľov a výpožičiek je potrebné získať aktivistov – dobrovoľných spolu-
pracovníkov knižnice z radov častých návštevníkov. … Je potrebné založiť pri knižnici stále 
čitateľské krúžky dospelých i mládeže. 
Keďže je Rada knižnice zriadená a Radou ONV schválená, je treba ju zvolať, vypracovať 
plán činnosti a dbať o to, aby sa rada pravidelne raz do mesiaca schádzala a riešila aktuálne 
úlohy knižnice. 
Zvýšenú pozornosť treba venovať propagácii knižnice a čítaniu. Na budove treba umiestniť 
vonkajšie označenie knižnice, odporúča sa v miestnom kine umiestniť vývesnú skrinku na pro-
pagáciu knižných noviniek, pravidelne využívať na propagáciu miestny rozhlas, dať si vyho-
toviť tlačené plagáty propagujúce knižnicu a umiestniť ich vo verejných miestnostiach v mes-
te. Pri tom nezabudnúť na propagáciu medziknižničnej výpožičnej služby (MVS). … 
(Filka 1955). 
 
Priestory knižnice: 

Ľudovít Tatran (1955a) do mestskej Kroniky 1945-1955 zaznačil v akých priestoro-
vých podmienkach knižnica pracovala v roku 1955: 
 Pri kancelárii tajomníka (rozumej tajomníka Domu osvety Jozefa Rybárskeho) je či-
táreň, ktorá je zásobená našimi a sovietskymi časopismi. V jednej miestnosti na prízemí je 
Okresná ľudová knižnica, ktorú teraz vedie Augusta Považanová, 23-ročná pracovníčka 
Odboru kultúry pri Okresnom národnom výbore v Kremnici. OĽK má asi 5.000 zväzkov kníh 
(beletrie, náučnej literatúry, politickej literatúry a básní). Z darov Povereníctva kultúry 
v Bratislave prichádzajú stále ďalšie knihy a tak knižnica prežíva ťažkosti pre nedostatok 
miesta, kam by mohla knihy vhodne umiestniť. Zatiaľ sa ešte ani neuvažovalo o riešení pro-
blému miestností pre veľkú, na mesto ako je Kremnica, reprezentačnú a dobre vybavenú 
knižnicu. … 
 
Podujatia pre verejnosť: 
Poznámka: Z uskutočňovaných podujatí sme vybrali autorské besedy, pretože návšteva spi-
sovateľa v knižnici bola, a dodnes je, veľkou udalosťou. Ďalej sme vybrali podujatia s regio-
nálnou tematikou, o regionálnych a s regionálnymi osobnosťami, čo vyplýva z poslania našej 
knižnice, podujatia o spisovateľoch a literatúre, podujatia s knihovníckou tematikou, autorské 
projekty a ďalšie zaujímavé akcie.  
 

Ľ. Tatran (1955b) v mestskej Kronike 1945-1955 takto opísal priebeh jedného komor-
ného Literárneho večera: 
 13. 3. 1955 usporiadal Okresný výbor ČSM a Okresná ľudová knižnica v Kremnici Li-
terárny večer. Tento mal komorné ladenie a zúčastnilo sa ho 315 ľudí . Tento pekný počet 
návštevníkov svedčí o tom, že takéto večery by sa mali v Kremnici robiť častejšie. Sú na to 
všetky podmienky – umelecké i hmotné. V Kremnici je dostatok recitátorov, dobrých predná-
šateľov umeleckej prózy i dostatok kvalitných hudobníkov, ktorí by program takýchto večerov 
doplňovali … (Poznámka: Autor zápisu čerpal z Denníka činnosti Domu osvety).  
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Rok 1956 

 
 Zápisnica z previerky činnosti Okresnej ľudovej knižnice v Kremnici z dňa 7. februá-
ra 1956 zapísaná za prítomnosti Karola Filku (1956), krajského inšpektora pre kultúru a ria-
diteľky a knihovníčky v jednej osobe, Augusty Považanovej, prezrádza, že v knižnici od 
poslednej previerky (16. 9. 1955) nedošlo k zlepšeniu práce v knižnici, ani k zavedeniu tak-
mer žiadneho návrhu krajského inšpektora do praxe. Celá činnosť knižnice bola i naďalej ob-
medzená jedine na mechanické vypožičiavanie kníh. 
Inšpektor zistil i to, že Odbor školstva a kultúry nevenuje knižnici dostatočnú pozornosť 
a prácu v knižnici neriadi, neusmerňuje a nekontroluje. 
Na záver navrhol nájsť do knižnice človeka, ktorý bude mať predpoklady a lásku pre prácu 
v knižnici … Je potrebné, aby odbor školstva a kultúry Rady ONV venoval knižnici v budúc-
nosti sústavnú pozornosť, jej prácu riadil, usmerňoval a kontroloval. … 
 

Personálne obsadenie: 
Augusta Považanová bola uvoľnená zo služieb ONV. Nahradila ju Lena Mensatori-

sová, ktorá sa do práce pustila s veľkou chuťou. (Komentár k štatistickému výkazu … 1956). 
 
 V štátnom archíve, v kremnickej pobočke ŠA BB, sa zachovali výkazy o činnosti 
knižnice. Štvrťročný výkaz o ĽK, za IV. štvrťrok 1956 obsahuje:  
Služba čitateľom: Čitateľské návštevy a výpožičky; Stav knižničného fondu; Pohyb knižného 
fondu; Čitatelia; Osvetová činnosť; Organizačné opatrenia; Metodická činnosť. 
Tabuľka Organizačné opatrenia prezrádza, že v danom roku OĽK nemala žiadnu pobočku, 
čitáreň sa nachádzala v samostatnej miestnosti a pri knižnici pracovali dva čitateľské krúžky. 

 13 
 

Rok 1957 

 
 
 Polročný výkaz o ľudovej knižnici za 1. polrok 1957 podáva informácie o Výpožičkách 
a stave knižného fondu, Pohybe knižného fondu, Čitateľoch, Osvetovej činnosti, Organizač-
ných opatreniach a príjmoch a Metodickej činnosti. 
Knižnica nemala pobočky a čitáreň bola v samostatnej miestnosti. 
                                                 
13 Lena Mensatorisová – knihovníčka a riaditeľka knižnice. Fotografiu nám poskytla dcéra L. Mensatorisovej 
Elena Petrincová. 
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Rok 1958 

 
 

Zo Správy k celoročnému výkazu o činnosti ľudových knižníc v kremnickom okrese 
(1958) citujeme z časti, ktorá ilustruje činnosť knižníc v okrese a vplyv metodických in-
štruktážnych návštev OK na činnosť dedinských knižníc:  
 Celková činnosť knižníc k 31. XII. 1958 bola lepšia ako k tomu istému dátumu v minu-
lom roku. Je to predovšetkým preto, že náš okres dostal mimoriadny finančný príspevok … 
Za tieto peniaze sa doplnili knižné fondy knižníc na obciach takou literatúrou, ktorá im naj-
viac chýbala. … Rozkývala sa tiež masová práca s knihou. … K rozmachu masovej činnosti 
v našom okrese značne prispela aj OĽK, ktorá vo svojich inštruktážnych návštevách prevá-
dzala aj ukážkové besedy a inštruovala knihovníkov o tom, ako majú tieto prevádzať. Inštruk-
tážne návštevy OĽK prispeli značne aj k zvýšeniu počtu výpožičiek … 
 

 Klára Kislingerová (1967, s. 11-12) o tomto roku uvádza, že: 
 … Od roku 1958 sa stav pracovníkov rozšíril o jedného, takže od augusta 1958 v kniž-

nici už sústavne pracujú dve pracovníčky. Práca sa dá už do určitej miery podeliť a zorgani-
zovať a okrem vlastnej činnosti v meste začína sa venovať sústavná pozornosť i dedinským 
knižniciam v okrese, ktorých bolo v tom čase 32. … 
 
 Rozpis činnosti Okresnej ľudovej knižnice za II. polrok 1958 informuje, že v OĽK pra-
covali Lena Mensatorisová a Klára Sečkárová (neskôr Kislingerová). Tieto pracovníčky 
previedli podujatia (výber): 
 Výstava literatúry o kosmických letoch; Čo číta vaše dieťa (relácia do rozhlasu po 
drôte; Ján Levoslav Bella (relácia do rozhlasu po drôte); Výstavka knižných noviniek; Infor-
matívna beseda II. čitateľského krúžku; Relácia k sjazdu knihovníkov; Beseda o Ostrovskom – 
I. krúžok; Literárny večer v Kopernici; Relácia Dedo Mráz, priniesol nám rozprávočky. 
 
Metodická činnosť: 

Inštruktážne návštevy boli vykonané v cca 24 obciach.  

                                                 
14 Zápis z Pamätnej knihy OĽK. Zápis pokračuje podpismi ďalších inšpektorov pre kultúru a knihovníkov z Praž-
ského kraja, Kladna, Zbraslavi nad Vltavou, Mladé Boleslavi, Kolína, Kouřimy, Brandýsa nad Labem, Modřan, 
Příbramu, Dobříša a i. 



28 
 

 15 
 

 16 
 

Rok 1959 

 
 

Zákon o jednotnej sústave knižníc č. 53/1959 Z. z.: 
 9. júla 1959 čs. parlament prijal československý knižničný zákon o jednotnej sústave 
knižníc (JSK) č. 53/1959 Z. z. Ním sa riadili knižnice na Slovensku niekoľko desaťročí.  
Cieľom zákona bolo vytvoriť ucelenú celoštátnu sústavu knižníc všetkých typov so vzájomnými 
väzbami na báze spolupráce. Kľúčovú úlohu v jednotnej sústave knižníc zohrávali verejné 
knižnice, ktoré tvorili najväčšiu a najlepšie organizovanú sieť knižníc so službami pre obča-
nov. V centralizovanom systéme bola ústrednou knižnicou jednotnej sústavy knižníc Štátna 
knižnica Československej republiky. Na čele jednotnej sústavy knižníc na Slovensku stála Ma-
tica slovenská, ktorá plnila aj funkciu národnej knižnice a knihovedného ústavu.  
(Stasselová 2014, s. 4). 
 
Sumárne dokumenty o knižnici: 

Ako pracovala a čím žila OĽK v uvedenom roku, vykresľuje citát z Komentára k vý-
ročnému hláseniu za rok 1959 (z 15. januára 1960), ktorý vypracovala riaditeľka knižnice L. 
Mensatorisová (1960b): 
 V roku 1959 ľudové knižnice v kremnickom okrese boli zvlášť dobre dotované finan-
čnými prostriedkami na nákup literatúry. Behom roka pribudlo do knižníc 5.407 zväzkov, 
z toho bola prevažne doplnená literatúra pre mládež, ktorej je v knižniciach ešte vždy nedo-
statok. … 
                                                 
 
15 Zápis z Pamätnej knihy OĽK, ktorý opisuje situáciu v knižnici. 
16 Zápis z Pamätnej knihy OĽK, ktorý vydáva svedectvo o návšteve Ctibora Štítnického a Vojtecha Mihálika 
v kremnickej knižnici. 
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… keď porovnávame výsledky práce ľudových knižníc v našom okrese za minulý rok s výsled-
kami dosiahnutými v predchádzajúcich rokoch, je zrejmý značný krok dopredu … 
 Okresná ľudová knižnica samotná splnila plán výpožičiek na 100,1 % a čitateľov na 
100 %. Metodicko-inštruktážnych návštev previedla 37. Navštívila behom roka každú obec … 
K 15. výročiu SNP otvorila OĽK Oddelenie pre mládež, ktoré bolo hojne navštevované deťmi 
do 14 rokov. Od septembra bolo v knižnici zavedené aj vypožičiavanie v nedeľu doobeda. Be-
siedky sa tiež prevádzali v nedeľu doobeda. K lepšiemu využitiu celého knižného fondu potre-
bovala by knižnica lepšie zariadenie. Staré zariadenie, ktoré pozostáva z rozobratých skri-
niek, je už vonkoncom nevyhovujúce. Knihy sú uložené aj v troch radoch, čím sa veľmi sťažuje 
medzi nimi rozhľad. Okrem toho sa musí poznamenať, že regály, ktoré toho času sú v knižnici, 
nepôsobia nijako esteticky. … 
 
 V Ročnom výkaze o ľudovej knižnici za rok 1959 Lena Mensatorisová (1960c) okrem 
iného uvádza, že OĽK nemala žiadne pobočky, že Oddelenie pre mládež a Čitáreň sa nachá-
dzajú v samostatných miestnostiach. V tomto roku OĽK iným knižniciam požičala päť súbo-
rov kníh a 
Čitatelia: 

Ich počet dosiahol v tomto roku číslo 843, z toho v počte 407 bola mládež do 14 ro-
kov. 
 

Z archívu KJK: 
Poznámky: 

Ďalším dôležitým zdrojom pre túto prácu bol archív edičnej činnosti KJK. Začiatok 
budovania tejto časti archívu sa viaže k roku 1959.  
Archív obsahuje podrobné správy o rôznorodej činnosti knižnice, ale aj ostatných knižníc náš-
ho regiónu. Ponúka obrovské množstvo materiálu na spracovanie. Knihovnícki vedci by ho 
určite rozanalyzovali z rôznych uhlov pohľadov, s rozmanitými zaujímavými rozbormi, po- 
strehmi a výstupmi. My sme sa z neho snažili vybrať dokumenty a citáty, ktoré zachytávajú 
medzníky, novinky a zaujímavosti v živote kremnickej knižnice, tiež také dokumenty, ktoré 
ilustrujú rozmanitosť práce knihovníka. 
Pre prípadných záujemcov o KJK a ostatné knižnice v našom regióne uvádzame všetky za-
chované plány a vyhodnotenia resp. rozbory činnosti aj s ich obsahmi.  
 Výber dokumentov z archívu KJK sme označili touto odrážkou.  
 

So zámerom vzdať úctu každému človeku, ktorý v knižnici pracoval, bolo našou sna-
hou uviesť všetky dostupné mená zamestnancov KJK. Keďže nie v každom rozbore sa na-
chádzalo personálne obsadenie, bolo nám umožnené čerpať aj z archívu Útvaru ekonomic-
ko-technických činností. Všetky zistené mená uvádzame v jednotlivých rokoch pod heslom 
Noví pracovníci. 
 
Analytické a koncepčné dokumenty: 
Prvý dokument uložený v knižničnom archíve je:  
 Metodický list č. 3/1959 (ML). Dokument obsahuje: Výzva knihovníkom; Práca 

s deťmi v knižnici; Čo nového?; Prehľad plnenia plánu čitateľov; Prehľad plnenia 
plánu výpožičiek. 
 

 Pretože uvedený metodický list je prvým dokumentom v archíve edičnej činnosti, ve-
novali sme mu špeciálnu pozornosť.  
Pravdepodobne metodik v ňom popisuje činnosť knižníc kremnického okresu za polrok 1959. 
Vyzdvihuje tie knižnice, čo si to zaslúžia. V tomto prípade to boli knižnice v obciach Kune-
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šov, Kosorín a Hronská Dúbrava – Dolná časť. Knihovníkom knižníc, ktoré mali nedostat-
ky, boli tieto vytknuté. Autor radí knihovníkom ako zaujať detského čitateľa, ďalej obozna-
muje knihovníkov o Zákone 53/Zb. o jednotnej sústave knižníc. Na konci ML sú priložené 
tabuľky s prehľadmi plnenia úloh. 
Výber z dokumentu, ktorý hovorí o význame knihy a dôležitosti dobrého knihovníka, o odu-
ševnených spôsoboch motivácií dospelých a detských čitateľov k čítaniu: 
Výzva knihovníkom – splniť celoročný plán! 

Poľnohospodárske práce sa pomaly končia. Dlhé zimné večery hlásia, že sa blíži ob-
dobie, kedy sú ľudia zväčša pripútaní k práci a oddychu v uzavretých miestnostiach, čiže na-
stupuje sezóna, kedy má činnosť knižníc vyvrcholiť. Nedajte si ujsť túto príležitosť. Zvýšte pro-
pagáciu svojej knižnice, či už osobným stykom, rozhlasom atď. Ak bola doterajšia práca do-
brá, isto sa odzrkadlí v tom, že občania sa sami budú hlásiť o knihy. Záleží len na tom, ako im 
vyhoviete a vyhovieť im je vašou krásnou a nutnou povinnosťou. Uvedomte si, s. knihovníci, 
že vy ste čiastočne strojcami ľudského šťastia v okruhu vašej pôsobnosti! Vaša svedomitá prá-
ca môže otca rodiny odtrhnúť od „skleničkových kamarátov“ v krčme, od zbytočne zmarené-
ho času v kartách! Môže priniesť do rodín vašej obce mnohé krásne využité chvíľky pohody 
cez dlhé večery, keď dokážete každému členovi rodiny dať do rúk hodnotnú knihu. V útulnej 
vykúrenej izbe kompletná rodina trávi chvíle oddychu, každý s knihou v ruke...  
Vo svojich knižniciach máte tú najmocnejšiu zbraň v boji o bohatý kultúrny život občanov, 
záleží len na vás, ako s touto zbraňou budete bojovať. …  
 
Práca s deťmi v knižnici: 
 Nesmierny vplyv a význam pre formovanie charakteru mladého človeka má kniha. Ne-
treba snáď uvádzať príklady, koľko hlbokých zážitkov a spomienok zanechá v dieťati dobrá 
kniha. Je však na nás knihovníkoch, nakoľko dokážeme využiť dobré príklady z kníh na to, aby 
sme pritiahli deti k čítaniu. Hoci dnešná mládež hodne číta, predsa tento stav ešte nie je cel-
kom uspokojivý. Je potrebné, aby sme si už od malých detí začali vychovávať budúcich čita-
teľov. Dobrým prostriedkom, ako si získať deti, je hlasné čítanie. ... 
Je veľmi potrebné o prečítanom s deťmi hovoriť. Deti skôr, ako dospelí, túžia po tom, aby svo-
je dojmy mohli niekomu povedať. Na toto je najvhodnejšia besiedka. Deti sa na besiedkach 
naučia správne vyjadrovať svoje myšlienky, predebatovaná kniha je oveľa milšia a dlho na ňu 
spomínajú. 
Pri rozobratí takej rozprávočky, čomu všetkému sa deti naučia! Naučia sa poznávať dobro, 
rozlišovať zlo a hlavne naučia sa o prečítanom rozmýšľať. Vyplatí sa vám robiť besiedky 
s deťmi! Skúste to! Uvidíte, že vaša snaha nevyjde naprázdno! Najväčšou vašou odmenou bu-
de to, že naučíte deti sústavne čítať, vzbudíte v nich lásku k tlačenému slovu, ktorá ho bude 
sprevádzať po celý život a za ktorú vám budú povďačné. … 
 
 Takto autor Metodického listu č. 3/1959 informoval o novom zákone:  
Čo nového? 
 9. júla t. r. vyšiel zákon 53/Zb. o jednotnej sústave knižníc. Celé znenie zákona je uve-
rejnené vo Zvestiach Povereníctva školstva a kultúry a tiež v prílohe Čitateľa č. 10. V tomto 
zákone v § 3 odst. 2 bod c. sa hovorí, že knižnice majú prednostné právo pri získavaní kníh, 
časopisov a iných zbierkových materiálov. Nezabudnite to využiť pri nákupoch do svojich 
knižníc! Bolo by žiadúce, aby si s. knihovníci zákon v celom znení preštudovali. … 
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Rok 1960 

 
 

    17 
 
Udalosti – zrušenie kremnického okresu. Z Okresnej ľudovej knižnice sa stala Mestská 
ľudová knižnica:  

V roku 1960 sa rušili malé okresy a mesto Kremnica prestalo byť okresom.  
1. júla 1960 zlúčením okresov Banská Štiavnica, Kremnica a Nová Baňa vznikol okres Žiar 
nad Hronom. Táto udalosť sa premietla i do života knižníc. V našom regióne konkrétne tak-
to: z Miestnej ľudovej knižnice v Žiari nad Hronom vznikla Okresná ľudová knižnica. V bý-
valých okresných sídlach boli okresné ľudové knižnice pretvorené na mestské ľudové kniž-
nice. Teda z kremnickej Okresnej ľudovej knižnice sa stala knižnica mestská, riadilo ju mesto 
Kremnica a pôsobila pod názvom Mestská ľudová knižnica v Kremnici (MsĽK).  
(Kislingerová 1995, s. 23). 
 
 Celkový pohľad na situáciu a na zmeny v knižniciach v novom okrese Žiar nad Hro-
nom ilustruje Komentár k štatistickému výkazu o knižniciach v okrese ZH za rok 1960: 
 Po územnej organizácii v novoutvorenom okrese Žiar nad Hronom vznikol problém 
umiestnenia Okresnej ľudovej knižnice v sídle okresu, ktorý zápasí do dnešného dňa s prie-
storovými ťažkosťami. OĽK je toho času v štádiu zriaďovania a má pridelený obvod, v ktorom 
vykonávajú dve pracovníčky metodickú činnosť a okrem toho prevádzajú výpožičnú službu …
 Bývalé Okresné ľudové knižnice (Nová Baňa, Kremnica, Banská Štiavnica) a Miestna 
ľudová knižnica Žarnovica vykonávajú metodickú činnosť v im pridelených obvodoch a sú-
časne prevádzkujú výpožičnú službu v sídle knižnice. 
 Pracovníci týchto knižníc sú usmerňovaní Odborom školstva a kultúry na mesačných 
gremiálnych poradách v sídle okresu. Okrem toho bola premiestnená K. Sečkárová z MsĽK 
v Kremnici do OĽK v Žiari nad Hronom a je poverená Odborom školstva a kultúry, aby 
v spolupráci s inšpektormi pre kultúru robila sústavné previerky vo vzdialenejších obciach od 
sídel uvedených knižníc. 
 Po organizačnej a metodickej stránke sa vcelku plánované úlohy splnili.  
 Pekne si plnili úlohy v Mestskej ľudovej knižnici v Kremnici, v Novej Bani, slabšie 
v Žiari nad Hronom a nedostatočne v Banskej Štiavnici, kde počet čitateľov a počet výpoži-
čiek bol v mieste splnený, avšak do obcí sa nedostávalo metodickej pomoci. … 
 Cez letné prázdniny sa v uvedených knižniciach previedli dôkladné revízie knižného 
fondu a zväzky, ktoré sa nenašli z dôvodu presídlenia niektorých čitateľov, alebo boli zničené, 
sa vyradili. Všetky knižnice zaviedli väčšiu starostlivosť o knižný fond, knihy dávali pravidel-
ne do väzby a menšie opravy prevádzali sami v dňoch, keď sa knihy nepožičiavali. 
 Prevzatím kníh z poradní a študovní marxizmu-leninizmu a z Okresných pedagogic-
kých stredísk (OPS) sa fond náučnej literatúry v bývalých sídlach okresov zvýšil.  
 Ďalej sa v Komentári uvádza, že knižnice okrem klasických podujatí (besedy, relácie 
do miestnych rozhlasov) a propagácie (nástenky, výstrižkové albumy), využili mládežníckych 

                                                 
17 Odtlačok pečiatky z obdobia, keď kremnická knižnica bola mestskou. 
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čitateľov k roznáške kníh po domoch … (Poznámka: Dnes takúto službu v KJK vykonávame 
pod názvom KNIHA BUS ). 
 Knižnice v bývalých okresných sídlach zorganizovali autobusové literárne zájazdy do 
Slovenskej národnej knižnice v Martine a zájazdy na besedy so spisovateľmi Petrom Karva-
šom, Milošom Krnom, Kristou Bendovou a ďalšími. 
 V okrese sa previedlo celkom 298 čitateľských besied … 
 … v minulom roku bolo inštalovaných 332 výstaviek, 132 nástenných novín, 159 roz-
hlasových relácií … Bolo vydaných 11 bibliografických zoznamov, 14 metodických materiálov 
a previedlo sa 47 inštruktážnych návštev v knižniciach s dobrovoľnými pracovníkmi. 
 Všetci profesionálni pracovníci knižníc nášho okresu sa zúčastňovali povinného indi-
viduálneho knihovníckeho štúdia. 
 V čo najkratšom čase dôjde k spojeniu Okresnej ľudovej knižnice so závodnou knižni-
cou ROH pri Závode SNP, pričom pracovníci OĽK budú prevádzať metodickú činnosť v rám-
ci celého okresu, ako i vo všetkých závodných knižniciach. 
 
 Riaditeľka MsĽK v Kremnici L. Mensatorisová (1961a) v Zpráve o činnosti … za rok 
1960 z 9. januára 1961 opísala situáciu v kremnickej knižnici takto: 
 Naša knižnica v roku 1960 do 1. júla pracovala ako okresná knižnica … V druhom 
polroku sme pracovali ako mestská knižnica len s mestskou pôsobnosťou. Urobili sme predo-
všetkým prieskum závodných knižníc, s možnosťou využitia knižných fondov. Okrem toho 
knižnica sa pripravovala na vstup do tretej päťročnice. Pri tejto príprave sme venovali hlavnú 
pozornosť vzhľadu knižnice. Pri porozumení ONV sa nám podarilo knižnicu vymaľovať a vy-
baviť novými regálmi, takže knižnica teraz pôsobí oveľa lepším dojmom na čitateľov ako 
predtým. 
Okrem toho prebrali sme knižnicu Poradne marx-leninizmu a knižnicu OPS. Roztriedili sme 
ich a pripravili na zpracovanie. Počet kníh z týchto knižníc je približne 13.500 zväzkov … 
Zpracovanie tejto literatúry zaberie jednej pracovníčke rok času aj to len vtedy, keď nebude 
robiť nič iné. … 
Ďalej Zpráva hovorí o tom, že plán čitateľov bol splnený, plán výpožičiek nie, že knižnica 
prevádzala besedy, spolupracovala s organizáciami v meste, že viedla krúžky Fučíkovho 
odznaku a že koncom roka bol pri knižnici založený krúžok umeleckého prednesu.  
Knižnica mala v minulom roku hodne ťažkostí a mimoriadnych prác (súvisiacich s reorga-
nizáciou – inventúra mimoriadna atď.). Predsa jej práca sa nemôže záporne hodnotiť. … 
 
 V Komentári k polročnému hláseniu o činnosti ľudových knižníc okresu Žiar nad Hro-
nom z 18. júla 1960, okrem iného Lena Mensatorisová (1960a) zaznačila, že v Mesiaci knihy 
knižnice v Žiari nad Hronom (ľudová knižnica a knižnica ROH) a bývalá OĽK v Kremnici, 
poriadali autorskú besedu so spisovateľom Milošom Krnom o knihe Vrátim sa živý. 
 
 Najčítanejšie knihy v roku 1960, kultúrne podujatia pre verejnosť, pôsobnosť 
kremnickej knižnice – tieto informácie sa nachádzajú v Komentári k činnosti za rok 1960, 
ktorý vypracovala L. Mensatorisová (1961b): 
Dospelí najviac siahali po knihách: Šolochov, M. A.: Tichý Don; Scheer, M.: Arabská cesta; 
Dvořák – Isakov – Hospodář: Člověk v meziplanetarním prostoru;  
Mládež čítala: Bruštejnová, A.: Cesta ide ďalej a Na svitaní; Bosílek, R.: Kolo bulharských 
pohádek a ostatné rozprávky vôbec.  
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Podujatia pre verejnosť (výber):  
 náučné podujatia –  beseda Územná reorganizácia a naše mesto – besedu viedol 
    Petrovič 
 podujatia pre deti –  Slovenské ľudové rozprávky – viedla Klára Sečkárová,  
    k MDD Rozprávkové popoludnie – viedla Klára Sečkárová 
 výstavky v agitačnom stredisku – Beseda v prírode: Kremnica a jej okolie – viedol 
    Mazúrek 
    výstavka S knihou na dovolenú 
    výstavka knižných noviniek 
 pre mládež –   beseda Sitniansky vartár – viedla Klára Sečkárová 
 
Ešte jeden zaujímavý údaj z Komentára … 1960 o tom ako sa menila pôsobnosť knižnice  
a obvody (s. 4): 
V prvom polroku sme previedli 7 inštruktážnych návštev a v druhom ani jednu. Nakoľko ONV 
nám prikázalo, že návštevy máme začať prevádzať až po pridelení obvodu. (Obvod bol pride-
lený až 3. 1. 1961). 
 
 Ročný výkaz o ľudovej knižnici za rok 1960 vyplnený L. Mensatorisovou (1961c)  
okrem iného uvádza, že kremnická MsĽK iným knižniciam zapožičala štyri súbory kníh 
a v kolonke 
Čitatelia: 
je uvedené, že knižnicu navštevovalo spolu 904 čitateľov, z toho 489 z radov mládeže do 14 
rokov. 
 

Z archívu KJK: 
 
Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Metodický list č. 1/1960. Dokument obsahuje: Úlohy knižníc v mesiaci knihy; Plán 

Mesiaca knihy; Vyhodnotenie knižníc za rok 1959; Plán čitateľov a výpožičiek na rok 
1960. 

Výber z dokumentu: 
Rady metodika ako nakupovať knihy: 
 V mesiaci marci budú vám pridelené finančné prostriedky na nákup kníh za prvý pol-
rok. Pri výbere literatúry vychádzajte hlavne z potrieb vašej knižnice. V prípade, že predajňa, 
v ktorej nakupujete, nemá na sklade to, čo vy potrebujete, žiadajte ich, aby vám to dľa mož-
nosti obstarali zo skladov. Vaše nákupy literatúry musia byť cieľavedomé a nie náhodilé. Ak 
nemáte dostatočný prehľad o novovyšlej literatúre, žiadajte v predajni zoznam a podľa neho 
požadujte literatúru. Nároky čitateľov na literatúru stúpajú, preto musíte aj vy pečlivejšie vy-
berať pre nich knihy. 
Pri výpožičkách upozorňujte sústavne čitateľov aj na náučnú literatúru, ktorú v knižnici máte. 
Je potrebné, aby naši čitatelia čítali viac náučnej literatúry a tým si prehlbovali svoje vedo-
mosti. … 
 
Noví pracovníci: Božena Homolová (neskôr Volentierová). 
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Rok 1961 

 
 
 Komisia školstva a kultúry pri Mestskom národnom výbore (MsNV) v Kremnici 17. 3. 
1961 schválila a pečiatkou Rady MsNV opatrila Návrh na knižničnú radu, Výpožičný poria-
dok a Plán práce Mestskej ľudovej knižnice v Kremnici na rok 1961, ktoré podpísala Lena 
Mensatorisová, vedúca knižnice.  
 
Návrh na knižničnú radu: 

Jaromír Cibulka, člen kultúrno-školskej komisie 
Vlasta Hollá, predsedkyňa Osvetovej besedy v Kremnici 
Dr. Hana Glacová, učiteľka JSŠ 
Betka Arvayová, učiteľka OSŠ 
Miroslav Lehotský, knihovník ROH Sandrik – Štátna mincovňa 
Michal Smida, knihovník ROH Rudné bane 
František Sýkora, knihovník ROH Elektrotechnické závody 
Jozef Mensatoris, tajomník Spoločnosti vedecko-politických poznatkov 
František Gatnárek, za masové zložky v Kremnici 
Lena Mensatorisová, vedúca knižnice  
(Mensatorisová 1961d). 

 
Výpožičný poriadok z roku 1961 (Mensatorisová 1961e): 
Výpožičný poriadok 
1. Čitateľom knižnice sa môže stať každý občan našej republiky od 6 rokov. 
2. Mládež do 14 rokov sa prihlasuje v odd. pre mládež pri Mestskej ľudovej knižnici 
 v Kremnici, so súhlasom rodičov. Zápisné v tomto oddelení je na kalendárny rok  

1,- Kčs. 
3.  Výpožičný poplatok za vypožičaný jeden zväzok je 5 halierov 
4. Občania od 14 rokov sa prihlasujú v oddelení pre dospelých, kde svoju totožnosť do-

kazujú pri zápise občianskym preukazom. Zápisné v tomto oddelení je 2,- Kčs na ka-
lendárny rok. Výpožičný poplatok za jeden zväzok knihy je 10 hal. 

5. Čitateľ, ktorý si knihu vypožičia, je povinný s ňou zaobchádzať tak, ako so spoločným 
 majetkom pracujúcich. Až do odovzdania knihy ručí za ňu. Každé úmyselné poškode-
nie sa dáva k náhrade. 

6. Knihy sa vypožičiavajú na jeden mesiac. Odborné knihy na 5 týždňov. 
7.  Knihu, ktorú knižnica vo svojich fondoch nemá, môže čitateľ žiadať prostredníctvom 
 knižnice z iných knižníc ČSSR. Poplatok za takúto knihu je 10 hal.(MVS) 
8. Výpožičná doba v odd. pre mládež je nasledovná:  
  Pondelok  od 13.00 hod.  do 18.00 hod. 
  Utorok  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
  Streda  od 13.00 hod.  do 18.00 hod. 
  Štvrtok  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
  Piatok  od 13.00 hod.  do 18.00 hod. 
  Sobota  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
 V oddelení pre dospelých sú výpožičné hodiny nasledovné: 
  Utorok, streda, piatok, sobota od 14.00 hod. do 19.00 hod. 
  Nedeľa     od 9.00 hod.  do 11.00 hod. 
9. Čitáreň knižnice je v prevádzke zároveň s oddelením pre dospelých. Vstup do čitárne 

 je voľný, avšak občan, ktorý chce čitáreň navštíviť, musí sa preukázať čitateľskou legi-
timáciou. V prípade, že nie je čitateľom, preukáže sa občianskym preukazom. V čitár-
ni majú občania k dispozícii zdarma časopisy, písacie potreby k štúdiu, výberové zo-
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znamy literatúry, knihy, za ktoré sa poplatok pri požičaní do čitárne nevyberá. Časopi-
sy po prečítaní je čitateľ povinný dať na pôvodné miesto do novinového regálu. Knihy 
požičané do čitárne musí odovzdať v požičovni. 

10. V oddelení pre mládež je čiastočný voľný výber kníh, čiže knihy sa vyberajú voľne 
 z výberového regálu a zo zoznamov. V oddelení pre dospelých je úplne voľný prístup 
 ku knihám. Pomôckou pri výbere sú lístkové katalógy a osobná poradenská služba 
 knihovníka. 
11. Počas návštevy knižnice sú čitatelia povinní zachovávať kľud a poriadok. Pri výbere 
 kníh je čitateľ povinný knihu odložiť na to isté miesto, odkiaľ ju vzal.  
V Kremnici, dňa 1. marca 1961. 
 
Z Plánu práce Mestskej ľudovej knižnice v Kremnici na rok 1961 vyberáme (Mensatorisová 
1961f): 
Mestská knižnica v Kremnici svoju činnosť zhrňuje do štyroch hlavných skupín a to: 

Individuálna práca s čitateľom; Masová práca s čitateľom; Metodická činnosť v obvo-
de; Zpracovanie kníh, triedenie a administratívne práce … 

Bod č. 3. Metodická činnosť 
     Vo svojom obvode, okrem knižnice v meste, má knižnica na starosti 12 dedinských 
knižníc. O tieto budeme sa behom roka sústavne starať. Metodickú činnosť budeme prevádzať 
hlavne inštruktážnymi návštevami. Behom roka ich prevedieme 24, takže každú knižnicu  
navštívime dvakrát. Okrem toho prevedieme jedno školenie dobrovoľných knihovníkov a jeden 
seminár. … 
Bod č. 4. Zpracovanie kníh, triedenie a administratívne práce 

V roku 1961 zakúpime celkom 461 zväzkov. Tieto zpracujeme a dáme čitateľom do 
obehu. Okrem toho z bývalej MPŠ knižnice zpracujeme 400 kníh a z bývalej knižnice OPS 100 
kníh. … menný katalóg má knižnica zpracovaný na 70 %. V prípade, že ostane personál kniž-
nice bez zmeny, (že sa nebude musieť zapracovávať nová sila) v tomto roku menný katalóg 
knižnice dokončíme. … 
V Kremnici, dňa 10. marca 1961  Za knižnicu: L. Mensatorisová 
 
 Mesiace január – september roku 1961 v Mestskej ľudovej knižnici sú zachytené 
v Zpráve o činnosti MsĽK (Mensatorisová 1961g). 
Okrem čísel, ktoré hovoria o základnej výpožičnej činnosti knižnice, sa v správe nachádzajú 
aj tieto info: 
Služba čitateľom: 
 … preto sme s plánom trochu zaostali, že naše závodné knižnice (rozumej knižnice v 
Rudných baniach, v Štátnej mincovni a v Elektrotechnických závodoch) vyvíjali v tomto ob-
dobí značnú aktivitu. Celá jedna tretina našich čitateľov navštevuje aj závodnú aj ľudovú 
knižnicu. Z našej knižnice si vypožičiavajú potom len tie knihy, ktoré závodná knižnica nemá. 
… 
 V letnom období sme zriadili pre čitateľov letnú čitáreň. Zriadili sme ju za pomoci 
MsNV, ktoré nám dalo vyhotoviť novinový pult. Letná čitáreň bola v prevádzke od 3. júla do 
12. septembra nepretržite aj v nedeľu, okrem dní, keď pršalo. Za 56 dní (slnečných, kedy bola 
v prevádzke) využilo časopisy v letnej čitárni približne 2200 občanov. Presnú evidenciu nebo-
lo možné viesť, pretože v čitárni nebola služba. Pozoruhodné bolo to, že po celý čas prevádz-
ky čitárne sa nám stratili len 4 časopisy .  
Knižný fond: 
 Vo vykazovanom období sme zpracovali do nášho knižného fondu 1066 kníh. Plánova-
ný prírastok bol 340 zväzkov. V tomto ukazovateli sme splnili plán na 313 %. Vysoké prekro-
čenie plánu je hlavne preto, že sme zpracovali v letných mesiacoch 270 kníh z bývalého Peda-
gogického strediska, ďalej preto, že knižnica dostala mimo rozpočtu darom 1.000 Kčs zo Štát-
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nej ústrednej knižnice a 4.000 Kčs z Matice slovenskej. Z tejto sumy sme nakúpili 60 % ná-
učnej literatúry. … 
Čitatelia: 
 Vo vykazovanom období sme získali celkom 871 čitateľov. Mládeže 490, dospelých 
381. … Vysoký stav mládežníckych čitateľov je hlavne preto, že časť mládeže, ktorá má už 
chodiť do oddelenia pre dospelých zostáva aj po svojom 15 roku v oddelení pre mládež, pre-
tože sa tam nachádza viac dobrodružnej literatúry ako v odd. pre dospelých. … 
Masová práca: 
 Knižnica v tomto roku má tri krúžky. … 
Inštruktážno-metodická činnosť: 
 Odbor školstva a kultúry R ONV poveril našu knižnicu od 1. januára t. r. metodickou 
činnosťou pre 12 obcí v okolí Kremnice. … 
Okrem toho poskytujeme pomoc a poradenskú službu miestnym závodným knižniciam. 
(Poznámka: Jednalo sa o knižnice v Rudných baniach, v Štátnej mincovni a v Elektrotech-
nických závodoch.) … 
 Záverom mojej zprávy chcem dodať ešte toľko, že trebárs je naša práca na dve pra-
covníčky dosť rozsiahla, máme ešte hodne ťažkostí. V prvom rade je to problém s priestormi. 
Prudký rast nášho knižného fondu vyžaduje si hodne miesta. V dohľadnom čase budeme prav-
depodobne nútení zrušiť čitáreň a zriadiť tam oddelenie náučnej literatúry, pretože nám chý-
bajú skladové priestory. Terajší sklad, ktorý máme, je preplnený knihami z bývalej MLP, kto-
ré čakajú na zpracovanie. Ďalej sa javí veľká potreba doplnenia zariadenia. Dva písacie sto-
ly, z ktorých jeden má podľa odhadu odborníkov 80 rokov a pochádza ešte z bývalého katolíc-
keho spolku, naskrze nestačia na vydanie 18.000 kníh, na prebratie takéhoto množstva od či-
tateľov a na vybavenie dosť rozsiahlej agendy, akú knižnica má. Javí sa veľká potreba výpo-
žičných pultov, ktoré spadajú do investícií a nijako si ich nemôžeme dovoliť kúpiť (jeden slu-
šný pult stojí 3.500 korún). Ďalej potrebujeme urýchlene dobudovať katalógy knižnice, čo 
znamená vyhotoviť približne 10.000 katalógových lístkov. … 
V Kremnici, 15. novembra 1961 
 

 Niekoľko zaujímavostí z Komentára k výkazu o činnosti knižnice za rok 1961  
zo 4. 1. 1962: 
 V roku 1961 pracovali v knižnici 2 pracovníčky s celým úväzkom.  
Poznámka: Boli to Lena Mensatorisová a Gizela Galbavá. 
Najčítanejšie knihy v roku 1961 v oddelení pre dospelých boli: Mňačko, Ladislav: Ja, Adolf 
Eichman; Franko: Dvanásť spravodlivých; Modrovich, Jozef: Čistá robota; V oddelení pre 
mládež: Verne, Jules: Tajomný ostrov; Assollant, Alfred: Dobrodružstvá kapitána Korkorána; 
Pantelejev, Leonid: Kuriér generála Buďonného. 
… Prezenčne vypožičaných výpožičiek od 1. apríla (odvtedy sme ich začali evidovať), sme 
previedli 416. … 
Ďalej sa v Komentári nachádza zoznam podujatí. Besedy počas tohto roka viedli – Lena 
Mensatorisová, Gizela Galbavá, Zöldy, Lacko, Anna Žaárová, František Gatnárek, Klo-
bušický. Zaujímavými boli literárne večery v okolitých obciach a exkurzia prvákov do kniž-
nice. Ako najúspešnejšiu akciu v roku 1961 vyzdvihli účinkovanie recitačného krúžku a veľ-
mi úspešné bolo zriadenie novinového pultu v parčíku pred knižnicou. … 
 

 Na tlačive Ročného výkazu o ľudovej knižnici za rok 1961 sa nachádza údaj: 
Čitatelia: 

Spolu 922, z toho mládež do 15 rokov 515.  
 

 Záväzok pracovníčok Mestskej ľudovej knižnice k 22. zjazdu KSSS – je dokument, 
ktorý do určitej miery odzrkadľuje dopad územnej reorganizácie v zmysle založenia nového 
okresu ZH na chod knižníc:  
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Nakoľko v dôsledku reorganizácie v roku 1960 nebola prevádzaná metodicko-inštruktážna 
činnosť v knižniciach na obciach, tieto značne zaostali v administratívnom zpracovaní kníh. 
Zo skúsenosti vieme, že dobrovoľní knihovníci vyvíjajú podstatne lepšiu činnosť, keď majú 
knižný fond v poriadku a nemusia sa zdržiavať jeho zpracovávaním. Z týchto dôvodov sme sa 
rozhodli, že im pomôžeme. 
 Pri previerkach v knižniciach sme zistili, že knižnice majú špatne dopĺňaný knižný 
fond, nenakupujú sa knihy, ktoré by boli na dedinách potrebné. Od 1. januára 1962 budeme 
nákup kníh v našom obvode uskutočňovať tak, že na základe edičného plánu zaistíme v pre-
dajni Slovenskej knihy potrebnú literatúru z 2/3 rozpočtu. 1/3 rozpočtu ponecháme knihov-
níkovi na jeho vlastný výber. 
 Predpokladáme, že toto naše predsavzatie prispeje k zlepšeniu práce s knihou na dedi-
nách. Podieľať na tejto práci sa budú obidve pracovníčky rovnakým dielom. 
 V Kremnici dňa 1. októbra 1961. Podpísané: L. Mensatorisová, G. Galbavá a zástup-
ca ROH 
(Mensatorisová 1961h; Galbavá 1961). 
 

 18 
Knižnica v tlači: 

 19  
                                                 
18 Zápis z Pamätnej knihy OĽK. 
19 In: Žiara socializmu. – Roč. 2, č. 43 (26.10.1961), s. 3. V tom období si organizácie dávali rôzne záväzky, pri 
rôznych príležitostiach. Ani naša knižnica nebola výnimkou. Záväzok pracovníčok MĽK dokazuje, že kremnické 
knihovníčky jeho splnením urobili kus užitočnej práce.  
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Rok 1962 

 
 
 
 V Komentári k štatistickému výkazu o knižniciach v okrese Žiar nad Hronom za rok 
1962 sa okrem sumárov nachádza aj –  
Personálne obsadenie: 

V Mestskej ľudovej knižnici od 1. 10. 1962 pracuje nová pracovníčka Mária Leitne-
rová, ktorá nastúpila miesto Gizely Galbavej-Držíkovej… 
 

Z archívu KJK: 
  
Analytické a koncepčné dokumenty: 
Dokument vydaný OĽK v Žiari nad Hronom, ktorým sa riadila aj MsĽK v Kremnici: 
 Metodický list pre dobrovoľných knihovníkov v okrese Žiar nad Hronom č. 1/1962. 

Dokument obsahuje: Vyhodnotenie práce ĽK za rok 1961; Prehľad o ľudových kniž-
niciach v okrese Žiar nad Hronom; Zoznam tlačív pre ľudové knižnice; Značkovanie 
kníh; Metodické pokyny k zostavovaniu polročného plánu práce ľudových knižníc; 
Marec – mesiac knihy.    

Výber z dokumentu: 
Knihovnícke tlačivá: 
Z Metodického listu … č. 1/1962 sme vybrali zoznam predpísaných tlačív, aké v knižniciach 
používali v tom čase. Uvedený výňatok z ML svedčí aj o tom, aká náročná bola práca „v teré-
ne“: 
Zoznam tlačív pre ľudové knižnice: 
 Pri inštruktážnych návštevách zisťujeme, že knižnica nemá základné predpísané tlači-
vá, alebo ak ich aj má, sú nesprávne vedené, alebo dokonca čisté. Často sa stáva, že knižnica 
nemá napr. na správnom tlačive vedený ani najzákladnejší inventárny zoznam kníh – prírast-
kový zoznam. 
Sú to nasledovné tlačivá: 
Prírastkový zoznam; Zoznam vyradených kníh; Denník pre ľudové knižnice; Evidencia čitate-
ľov; Čitateľský list (Záznam o čitateľovi); Evidencia novín a časopisov; Zoznam brožúr a pro-
pagačného materiálu; Knižný lístok. 
Návod na správne vedenie všetkých tlačív je v Príručke pre knihovníkov malých knižníc, od 
Mičovského a Sýkoru, ktorú musí mať každá knižnica a knihovník preštudovanú. Tlačivá Vám 
dodá Okresná ľudová knižnica v Žiari nad Hronom.  
 
 

Rok 1963 

 
 
Sumárne dokumenty o knižnici: 

Komentár k ročnému výkazu za rok 1963 z dňa 5. 1. 1963 [1964] poskytuje kompletný 
obraz o práci v knižnici: 
Bod č. 2:  
Počet miestností: Oddelenie pre mládež, oddelenie pre dospelých, čitáreň, sklad = 4. 
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Bod č. 3:  
Pobočky: nemáme. 
Bod č. 4: 
Menoslov zamestnancov: 
 Mensatorisová, Lena nastúpila v r. 1956, vedúca knižnice 
 Leitnerová, Mária nastúpila v r. 1962, vedúca oddelenia pre mládež  

Žbirková, Eva (neskôr Osvaldová), preradená z OĽK v Žiari nad Hronom  
 ďalšie profesie: Žabková, Mária … 
Bod č. 6 pojednáva o výpožičkách. Okrem čísel sa v ňom nachádzajú tieto zaujímavosti:  

Najčítanejšie knihy u dospelých v roku 1963 boli: Thürk, H.: Blázon a čiernovláska 
a Hodina mŕtvych očí; Mňačko, L.: Oneskorené reportáže; Mináč, V.: Záznamy; Mer-
le, R.: Smrť je mojím remeslom.  
Najčítanejšie knihy pre mládež: Pionierske horizonty; Križanová-Brindzová, H.: Du-
šan; Gašparová, E.: Prázdniny s rozprávkou a Detský rok; Pavlovič, J.: Veselá  abe-
ceda. 
Ďalšia zaujímavosť: Literatúru v maďarskej reči vo vlastnom fonde nemáme, no nie-
koľko čitateľov ju požadovalo, preto sme obstarali súbor maďarskej literatúry z Po-
hronského Ruskova.  

Bod č. 7 – Počet čitateľov: 
 Stav k 31. 12. 1962  857 z toho mládež do 15 rokov 477; 
 Stav k 31. 12. 1963  880 z toho počet dospelých: 428, mládeže: 452; 
Bod č. 8 je venovaný výpočtu podujatí. Výber z nich:  
 Matica slovenská v minulosti a dnes; Exkurzia hluchonemých s obrázkovou besedou;  
 Ovčiarstvo, na salaši na Krahuliach.  

Na podujatiach v tomto roku sa podieľali: Lena Mensatorisová, Mária Leitnerová, 
Gustáv Michalica, Jaroslav Karaska, Skureková, Darina Bachárová, Ing. Čun-
derlík (profesor z Nitry), Zita Paráková, František Gatnárek, Eva Žbirková, Jalo-
viar, Ličková, Vláčil.  

V bode č. 9 je opísaná Metodická práca. Okrem inštruktážnych návštev, sa v tomto bode na- 
chádza:  
Pomáhali sme knižniciam pri vymáhaní rozpočtov na nákup literatúry. Všade sa nám 
 to nepodarilo. Radili sme pri umiestňovaní a zariaďovaní. Žiaľ, niektoré MNV neboli 
 ochotné to brať do úvahy a navzdory nášmu snaženiu, naša práca nebola vždy koruno-
vaná úspechom. 

Bod č. 11:  
Odporúčajúce bibliografické zoznamy sme vydali tri – k MDŽ, Prázdninové čítanie 
a Ako ich vychováme (pre účastníkov ľudovej akadémie pre rodičov). 

Bod č. 12: 
Za pomerne pekný úspech v našej práci v roku 1963 považujeme práve prácu s náuč- 
nou literatúrou. Vo vykazovanom roku sme zneprístupnili skoro jednu tretinu náučnej 
literatúry pre jej neaktuálny obsah. S dvomi tretinami vykazovanej náučnej literatúry 
sme previedli viac výpožičiek, ako v minulom roku. Je to výsledok zvýšenej pozornosti 
venovanej individuálnej práci s čitateľom. Dobrou akciou bola tiež beseda s bačami 
o Ovčiarstve. Beseda priniesla aj konkrétne výsledky. Zlepšila sa práca na salašoch 
v našom obvode. Nedostatkom bolo to, že na túto besedu sme nemali plánovanú finan-
čnú kvótu a museli sme brať za spoluorganizátorov všetky  organizácie, ktoré boli  
ochotné niečo financovať, aj keď inak k úrovni besedy veľa neprispeli. Dobre sa pri 
tejto akcii osvedčili Štátne majetky v Kremnici a Okresná pôdohospodárska správa 
v Žiari nad Hronom. Ťažkosti … boli vo financiách a tým  bolo aj narušované sústav-
né doplňovanie knižného fondu. (Komentár k ročnému výkazu za rok 1963). 
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V mesačnom výkaze z 3. augusta, ktorý za knižnicu vypracovala L. Mensatorisová 
(1963), je zaznačená aj táto zaujímavá činnosť knižnice: 
 V mesiaci júli sme dali do prevádzky letnú čitáreň v parku pri knižnici. 
 V pionierskom tábore „Rovnosť“ sme zriadili pobočku knižnice a 2x do týždňa sme 
v tejto pobočke vypožičiavali. 
Súbor kníh pozostávajúcich zo 120 kníh sme pripravili pre Doliečovanie cardiografických de-
tí v Kremnici. … 
 
 Z Okresního výkazu o lidových knihovnách za rok 1963 vyplýva, že v uvedenom roku 
bolo poskytnutých 5 súborov kníh iným knižniciam. (Homolová 1964; Kislingerová 1964).  

 
Z archívu KJK: 

 
Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Mensatorisová, L. – Homolová, B.: Metodický list 1963. Vydala ho OĽK v Žiari nad 

Hronom a riadila sa ním aj MsĽK v Kremnici. 
Zaujímavý v tomto Metodickom liste je postup, akým metodičky navrhovali navnadiť 
čitateľov na prečítanie knihy A. Rekemčuka Zelená mladosť, o ktorej mala byť uspo-
riadaná okresná čitateľská konferencia. Pripravili o knihe a jej autorovi dve relácie 
do miestneho rozhlasu.  

 
Jednotná sústava knižníc: 
 Jednotnú sústavu knižníc v našom okrese tvorilo podľa údajov získaných pri povinnej 
registrácii v roku 1963 328 knižníc rôznych typov, a to: 87 knižníc ľudových (v súčasnej dobe 
je ich už len 81), 167 školských, 8 múzejných a archívnych, 36 odborových, 9 technických, 8 
družstevných, 9 zdravotníckych a 4 administratívne. (Kislingerová 1968a, s. 12). 
 

Noví pracovníci: Eva Žbirková (neskôr Osvaldová). 
 

Rok 1964 

 
 

 20 
 
Udalosti – z Mestskej knižnice v Kremnici bola vytvorená Okresná ľudová knižnica 
Žiar nad Hronom so sídlom v Kremnici, zmenil sa názov knižnice a zmena na poste ria-
diteľky knižnice: 

V roku 1964 opäť došlo k veľkej zmene. V Žiari nad Hronom boli pre okresnú kniž-
nicu nevyhovujúce priestorové podmienky. To bol dôvod na to, že knižnica bola opäť pre-
miestnená do Kremnice. Z Mestskej knižnice v Kremnici sa 1. 1. 1964 stala Okresná 
ľudová knižnica Žiar nad Hronom so sídlom v Kremnici (OĽK), s metodickou pôsobnos-
ťou vo všetkých knižniciach jednotnej sústavy na území okresu Žiar nad Hronom. (Kislin-
gerová, 1995, s. 23). 
K vyššie uvedenému dátumu sa viaže aj zmena na poste riaditeľky kremnickej knižnice, ke- 
dy Lenu Mensatorisovú vystriedala Klára Kislingerová. (Kislingerová 2015, ústne doplne-
nie).  
 Počet knihovníkov v roku 1964 dosiahol číslo päť. (Kislingerová 1967, s. 18). 
                                                 
20 Odtlačok pečiatky s novým názvom knižnice. 
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Z archívu KJK: 
 
Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Metodický list č. 1/1964. Dokument obsahuje: Zhodnotenie činnosti ĽK za rok 1963; 

Plán činnosti ĽK v okrese na rok 1964; Bibliografický leták odporúčajúci zoznam kníh 
na Marec – mesiac knihy 1964; Reláciu do miestneho rozhlasu k Mesiacu knihy. 

   

Rok 1965 

 
 
Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Metodický list č. 1/1965. Dokument obsahuje: Kakaš, Ľudovít: Príhovor knihovní-

kom do roku 1965; Mensatorisová, Lena: Pripravujeme sa na mesiac knihy a Ako na-
kupovať knihy v roku 1965; Žbirková, Eva: Poradie knižníc podľa dosiahnutých vý-
sledkov v roku 1964; Mensatorisová, Lena: Plán práce na rok 1965 a Vnútrookresná 
súťaž knihovníkov v roku 1965; Valentová, E., riaditeľka MsĽK Nová Baňa: Práca 
s náučnou literatúrou; Žbirková, Eva: Relácia k Mesiacu knihy; Mensatorisová, Le-
na: Výberový zoznam literatúry k Mesiacu knihy; Oznamy. 

Výber z dokumentu: 
Takto boli o nákupe kníh L. Mensatorisovou inštruované spravované knižnice: 
Ako budeme nakupovať knihy v roku 1965. 
 V tomto roku ostávajú finančné prostriedky tak, ako v minulom, sústredené na ONV, 
faktúry sa preplácajú cestou OĽK v Kremnici. Každá knižnica má pridelenú čiastku z týchto 
prostriedkov. … Aký má byť postup pri nákupe: Vedúci predajne Slovenskej knihy je podľa 
knižničného zákona povinný uprednostniť v nákupe literatúry knižnice. Čiastku, ktorá je kniž-
nici určená môžete si rozdeliť do 2-3 nákupov. Pri príležitostnej návšteve sídla predajne kniž-
nice zájdite si pozrieť knihy, vybrať to, čo potrebujete. Aby predajňa nemusela knihy dlho 
skladovať, dajte si ich vyfakturovať. Predajňa faktúru vystaví 5 krát. Dva exempláre si pone-
chá pre svoju potrebu, jeden odošle nám. Ďalšie dva exempláre dostanete s knihami. Jeden 
opatríte prírastkovými číslami a potvrdením príjmu kníh, pečiatkou a podpisom, potom čím 
skôr, aby ste nezabudli, pošlete nám ho na zúčtovanie. … Dôležité … je tiež to, aby ste výšku 
vám pridelenej čiastky neprekračovali. 
Tento rozpis je zároveň dokladom k preukázaniu sa pri nákupe kníh. (Mensatorisová 1965). 
 
 Metodický list č. 3/1965. Dokument obsahuje: Jančo, M.: Za lepšiu prácu školských 

knižníc; Pracovníčky MsĽK v Novej Bani: Práca s mládežou v ľudovej knižnici; 
Mensatorisová, Lena: Na pomoc knihovníkom pri práci s mládežou; Viete že …; Za-
smejeme sa …; Mensatorisová, Lena: Význam čítania pre školskú mládež : relácia do 
miestneho rozhlasu. 

Výber z dokumentu: 
Z ML sme na dôkaz toho, že aj knihovníci majú zmysel pre humor, vybrali úsmevné príhody 
z praxe našich kolegov, ktoré možno považovať za knihovnícke anekdoty (s. 5):  
  Pri našich návštevách v knižniciach čakajú nás rôzne prekvapenia. Nedávno meto-
dička OK navštívila jednu knižnicu v okrese. Pri príchode ju privítal knihovník so slovami: 
„Knižnicu mám v poriadku, len nevypožičiavam.“ Ako bola spokojná s touto knižnicou, nevie-
me.  
  Čitateľka mala vypožičanú knihu z knižnice už vyše roka. Keďže na upomienky ne-
odpovedala, vybrali sa pracovníčky knižnice za ňou osobne. Povedala im, že knihu síce má, 
ale že si myslela, že sa na ňu zabudne a že si ju chcela ponechať.  
 



42 
 

Ešte niekoľko slov o knihovníkoch z tohto ML (s. 5): 
 Práca v knižnici je veľmi pekná, vie chytiť človeka rovno za srdce. Máme knihovníkov, 
ktorí už roky obetavo a za ťažkých podmienok pracujú v knižniciach. Na druhej strane máme 
aj takých, ktorí sa zľaknú prvých ťažkostí. 
 V poslednom čase sa nám zmenili knihovníci v Lovčici a Trubíne. Zajačie úmysly majú 
v Pitelovej, Trnavej Hore, Ostrom Grúni a v Kremnických Baniach. Nebolo by dobre, keby 
ešte trochu vydržali? Veď ide prevažne o šikovných ľudí! (Metodický list č. 3/1965, s. 5).    

 Súčasný stav školských knižníc v okrese Žiar nad Hronom.  
Výber z dokumentu: 
OK sa venovala aj školským knižniciam: 
 Pretože v posledných dvoch rokoch sa začalo postupne zlepšovať personálne obsade-
nie našej knižnice – hlavne čo do počtu pracovníkov, mohli sme sa začať intenzívnejšie veno-
vať i iným druhom knižníc jestvujúcich na území nášho okresu – nielen knižniciam ľudovým, 
ako tomu bolo doposiaľ. 
 Svoju pozornosť sme zamerali hlavne na činnosť knižníc školských – uvedomujúc si ich 
špecifické poslanie ako prostriedku školskej výchovy a výučby. Ako však ukázali výsledky  
osobných návštev na sedemnástich školách v našom okrese, starostlivosť o zlepšenie činnosti 
školských knižníc sa musí stať systematickou súčasťou metodickej práce našej knižnice, pre-
tože stav na navštívených školách nie je uspokojivý. 
 Základným nedostatkom, s ktorým sme sa stretli takmer na každej škole je to, že sa ve-
nuje veľmi malá pozornosť doplňovaniu knižného fondu a taktiež sa prejavujú nedostatky 
v skladbe nakupovaných kníh. (Súčasný stav školských knižníc v okrese Žiar nad Hronom). 
 

 Komentár k štatistickému výkazu o činnosti za rok 1965 (z 5. januára 1966). 
Výber z dokumentu: 
Priestory knižnice a personálne obsadenie: 

Na 1. strane Komentára … je zaznamenané, že knižnica disponovala piatimi miest-
nosťami (požičovňa pre dospelých, požičovňa pre mládež, čitáreň, metodické oddelenie, 
sklad) a pobočku nemala. Menoslov zamestnancov: Klára Kislingerová, riaditeľka … Le-
na Mensatorisová, samostatný knihovník …, Božena Volentierová, metodik …, Eva Žbir-
ková, knihovník I …, Mária Mrázová, knihovník II …, ďalšie profesie: Mária Žabková. … 
Najčítanejšími knihami boli – Winnetou, Petrolejový princ, publikácie ML, edícia Z roz-
právky do rozprávky, Sám vojak v poli, Barón Goldring sa vracia, Traja kamaráti, Synovia 
muža kamenného srdca, Víťazný oblúk.  
V bode 6 Komentára sa nachádzajú tieto čísla: 
Čitatelia: 
 Stav k 31. 12. 1965  1032  z toho mládež 521 
 Stav k 31. 12. 1964   976  z toho mládež 514 
 (Komentár k štatistickému výkazu … za rok 1965). 
 

Situácia v ľudových knižniciach: 
Nasledujúci citát uvádzame pre vykreslenie toho, v akom stave sa nachádzali niektoré knižni-
ce v regióne a teda aké problémy museli riešiť metodici z OK: 
Komentár (knihovníka z MĽK v Štiavnických Baniach) 
 Pripomínam, že dnešný stav tunajšej ĽK je vôbec nevyhovujúci. Cez skulinu medzi ste-
nou vidno na zasnežený dvor. Cez povalu preteká natoľko, že sa na podlahe vytvorila kaluž, 
ktorá zamrzla – a žiaci prišlí do knižnice, na nej padali. Pri kaluži stojí „vydávací“ stôl, pri 
ktorom – oblečený v zimnom kabáte a s klobúkom na hlave – každý štvrtok za 2 hodiny vydá-
vam knihy. Na posedenie 50 až 130 zväzkov. Žiaci so skrehnutými rukami (v miestnosti niet 
pece, čo nazatiaľ nikoho nebolí) odovzdávajú a prijímajú knihy, obrat ktorých za tento rok bol 
– 1606 zväzkov. Za uvedených podmienok som strávil do 60 hodín len na výdaji kníh MĽK. 
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A koľko hodín bolo potrebné na administratívne práce, spojené s vymáhaním nevracaných 
kníh, s inventovaním 150 nových zväzkov, so skutočnou fyzickou inventarizáciou? 
 A na toto všetko – obec nenašla prostriedky na vyplatenie mojej tzv. odmeny knihov-
níka za r. 1965!  
  V Štiavnických Baniach 29. december 1965           

                             Jozef Šimko 
Škoda len, že OĽK je až v Kremnici! 
(Šimko 1965). 
 

 V archíve knižnice sa zachovali aj scenáre relácií do rozhlasu po drôte z roku 1965. 
V nich sa svojim poslucháčom prihovárali aj s týmito témami: Deň učiteľov, láska, 
oslobodenie našej vlasti, záhradkárstvo, Jozef Horák, výsledky práce v knižnici. Re-
lácie vypracovávali pracovníčky knižnice Eva Žbirková, Lena Mensatorisová a hlá-
sateľkami boli Eva Hronská, Mária Mrázová a Adela Králiková. 

 

Rok 1966 

 
 

 Zpráva o činnosti za rok 1966, ktorú vypracovala Klára Kislingerová (1967a) obsa-
huje: 
1. Organizácia a riadenie práce (s. 1) – okrem čísel a výpočtov sa v tomto bode nachádza aj 
správa o umiestnení knižnice: 
Umiestnenie knižnice je bez zmeny. Počet miestností: požičovňa pre mládež, požičovňa pre 
dospelých, čitáreň, metodické oddelenie, sklad – spolu je to päť miestností. … 
2. Akvizícia, katalogizácia a ochrana fondov (s. 2-3) – v tejto časti sa nachádza aj správa 
o novom systematickom katalógu: 
V priebehu roka sa všetky nové prírastky skatalogizovali do menného a názvového katalógu 
a okrem toho všetka odborná literatúra sa skatalogizovala aj do systematického katalógu. 
Práce na systematickom katalógu započali len v roku 1966. … 
3. Práca s čitateľom (s. 3-4) obsahuje počty čitateľov (k 31. 12. 1966 ich bolo 1123), výpo-
žičky, porovnávanie s celoslovenským priemerom, počty besied, výstaviek. Stojí v nej aj to, 
že knižnica vydala bibliografický materiál „Ako odborne pestovať ovocie a zeleninu“ a … 
Najčítanejšie knihy v roku 1966 boli: Víťazný oblúk, Citadela, Winnetou, Poklad na strie-
bornom jazere, Duch Llana Estacada, všetky detektívky a rozprávky. … 
4. Správa o metodickej práci zaberá s. 4-5 a pojednáva o personálnom obsadení na tomto  
úseku. Ďalej sa tam píše o tom, že metodickú pomoc poskytla OK 130 knižniciam v okrese, 
že pomáhali aj brigádnicky. Dedinským knižniciam poskytli 6 súborov kníh a tieto zásobovali 
aj potrebnými tlačivami. V OK školili knihovníkov v základnom knihovníckom kurze a pre 
profesionálnych knihovníkov zorganizovali závodnú školu práce na tému „Budovanie syste-
matického katalógu v knižnici“. 
V závere Zprávy sa nachádzajú kapitolky – Príručná knižnica metodického oddelenia a Fi-
nancie a hospodárenie knižnice.  
 

V Komentári k okresnému štatistickému výkazu o ľudových knižniciach za rok 1966  
(s. 3 a 4, bod č. 10) – sú zachytené zmeny v personálnom obsadení: 
 Klára Kislingerová   riaditeľka   
 Lena Mensatorisová   samostatný knihovník  
 Božena Volentierová   metodik   
 Eva Žbirková    metodik   
 Anna Marková   knihovník II   
 Mária Čillíková   hospodársko-administratívny pracovník  
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 Elena Grellnethová   knihovník II          
V roku 1966 došlo u profesionálnych knihovníkov k nasledovným zmenám: Z OK odišla Má-
ria Mrázová a miesto nej nastúpila nová sila Anna Marková. … 
 
 
 
 

Z archívu KJK: 
 

Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Metodický list č. 1/1966. Dokument obsahuje: Volentierová, Božena: Zhodnotenie 

činnosti ĽK v okrese Žiar nad Hronom za rok 1965 a Plán práce ĽK s dobrovoľnými 
pracovníkmi na rok 1966; Kislingerová, Klára a Volentierová, Božena: Rozpis roz-
počtu na nákup literatúry v roku 1966; Volentierová, Božena a Žbirková, Eva: Súťaž 
dobrovoľných knihovníkov v okrese Žiar nad Hronom – vyhodnotenie; Mensatoriso-
vá, Lena: Práca knižníc v Mesiaci knihy a Relácia k Mesiacu knihy 1966; Volentie-
rová, Božena: Klub mladých čitateľov.   
 

 Metodický list č. 3/1966 : na pomoc knihovníkom školských knižníc. Dokument obsa-
huje: Valentová, E. a Kislingerová, Klára: Stav a činnosť školských knižníc v našom 
okrese; Volentierová, Božena: Práca školských knižníc (výťah z príručky pre školské 
knižnice). 
 

 Metodický list č. 5/1966. Dokument obsahuje: Zákon o jednotnej sústave knižníc. 
Plán práce na rok 1967 – predtlač. Triedenie literatúry v ľudových knižniciach. 
Výber z dokumentu:  

Opäť niečo z knižničnej legislatívy:  
V ML č. 5/1966 sa na s. 2 o knihovníkovi píše: 
 § 10 (zákona o JSK) Pracovníci knižnice – hovorí o poslaní knihovníka v ľudovode-
mokratickom štáte, ktorý ku svojmu povolaniu musí mať potrebnú politickú a odbornú kvalifi-
káciu. Jeho povinnosťou je najmä iniciatívne získavať nových čitateľov, starať sa o zvýšenie 
jeho politického uvedomenia. To sa týka i dobrovoľných knihovníkov, ktorým sa poskytuje 
všestranná pomoc. 
 

Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 51/1963 Zb. z dňa 25. júna 1963 o evidencii 
knižníc jednotnej sústavy, o medziknižničnej výpožičnej službe a o prednostnom práve knižníc 
pri získavaní literatúry, časopisov a iných zbierkových materiálov. Vydaním tejto vyhlášky sa 
uskutočňujú najzávažnejšie – dosiaľ nesplnené ustanovenia zákona č. 53/1959 Zb. – o jednot-
nej sústave. 
Z tejto vyhlášky bolo vybraté a v Metodickom liste č. 5/1966 citované (s. 3): 

 

Časť I. 
Evidencia knižníc jednotnej sústavy. 

 Knižnice jednotnej sústavy sú povinné prihlásiť sa príslušnému ONV – odboru školstva 
a kultúry. Prvé prevádzacie nariadenie hovorí o povinnej evidencii knižníc jednotnej sústavy, 
ktorá sa robila k 1. septembru 1963. Povinná evidencia sa nevzťahuje na knižnice ozbroje-
ných síl, na ľudové knižnice, ktoré predkladajú ročné výkazy činnosti na predpísaných tlači-
vách a príručných knižníc s fondom do 500 zv., pokiaľ nevyvíjajú žiadnu činnosť. 
 

Časť II. 
Medziknižničná výpožičná služba 

 K zaisteniu a prehĺbeniu služby čitateľom sú knižnice povinné vypožičať a zaobstarať 
na požiadanie knihy a jednotlivé čísla novín a časopisov v ktorejkoľvek inej knižnici v ČSSR, 
pokiaľ tomu nebránia zvláštne dôvody. Požiadavky na MVS sa podávajú na jednotlivých tla-
čivách vyplnených podľa predtlače. 
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Časť III. 
Prednostné právo knižníc pri získavaní literatúry, časopisov a iných zbierkových materiá-
lov. 
 Knižnice majú prednostné právo pri získavaní literatúry, časopisov a iných zbierko-
vých materiálov; toto právo uplatňujú jednotlivé druhy knižníc v súlade so svojím poslaním. 
 Podniky štátneho knižného obchodu (n. p. Slovenská kniha) zaistia, aby každá kniž-
nica bola zásobovaná prevažne z jednej predajne, ktorá je však povinná zaobstarať knižnici 
potrebnú literatúru a to pokiaľ nie je rozobraná – i takú, ktorú nemá na sklade. 
 Prednostné právo zásobovania knižníc novinami a časopismi zaisťuje Poštová novi-
nová služba. 
Záverečné ustanovenie:  
táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, t. j. 13. júla 1963.  
(Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 51/1963 Zb.). 
 

Noví pracovníci: Anna Marková. 
 

21 

                                                 
21 Pred budovou vtedajšieho sídla OK. Zľava: Božena Volentierová, Klára Kislingerová a Eva Žbirková 
(neskôr Osvaldová).  
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Rok 1967 

 
 

Z archívu KJK: 
 
Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Kislingerová, Klára: Metodický list č. 1/1967. Dokument obsahuje: Vyhodnotenie 

činnosti v hlavných ukazovateľoch ľudových knižníc za rok 1966; Plán činnosti v hlav-
ných ukazovateľoch pre ĽK na rok 1967; Centrálny nákup literatúry; Rozpis rozpočtu 
na nákup literatúry na rok 1967; Záverečné vyhodnotenie súťaže medzi obcami Dolná 
Ždaňa a Kremnické Bane; priložený je aj zoznam odporúčajúcej literatúry. 

Výber z dokumentu: 
Centrálny nákup kníh: 
V tomto roku začala OK s centrálnym nákupom kníh pre ľudové knižnice s dobrovoľnými 
knihovníkmi v obciach okresu Žiar nad Hronom: 
 Správny výber kníh, systematické doplňovanie, spracovanie a propagácia knižného 
fondu, sú základnými podmienkami pre uskutočnenie úloh, stojacich pred knižnicami. 
 Tieto okolnosti nás priviedli k tomu, aby sme sa dopĺňaním fondov ľudových knižníc 
na obciach zaoberali podrobnejšie. Úvaha nad tým, ako vytvoriť čo najlepšie podmienky pre 
zlepšenie práce dedinských knižníc, nás priviedla k myšlienke centrálneho nákupu literatúry 
pre knižnice s dobrovoľnými knihovníkmi v našom okrese, z ktorého dnes už majú skúsenosti 
niektoré okresy na Slovensku i v Čechách. 
Čo centrálny nákup literatúry vlastne znamená a v čom spočíva jeho realizácia? 
Centrálny nákup literatúry uskutočňovaný Okresnou knižnicou má za úlohu predovšetkým od-
strániť nedostatky a nesystematičnosť v doplňovaní knižných fondov, sledovať a usmerňovať 
správne proporcionálne zloženie knižných fondov. Okrem toho zabezpečuje aj správne dopĺ-
ňanie tých knižných fondov, kde sa knihovníci často striedajú. Tým, že ku knihám budú pripo-
jené aj vyplnené knižné lístky s triedením – docielime to, že triedenie kníh bude jednotné 
a správne. Týmto knihovníkov na obciach odbremeníme od určitých prác a teda budú sa môcť 
viac venovať práci s čitateľom. (Kislingerová 1967b). 
 
 Žbirková, Eva: Metodický list č. 2/1967. Dokument obsahuje: Pokyny pre prácu 

v školských knižniciach; Vyhodnotenie základného knihovníckeho kurzu pre knihovní-
kov školských knižníc … 

 
 Kolektív pracovníkov OK: Metodický list č. 3-4/1967. Dokument obsahuje: Súčas-

ný stav a práca odborových knižníc v okrese; Stav knižníc jednotnej sústavy v našom 
okrese. 

Výber z dokumentu: 
Zlučovanie knižníc a strediskové knižnice: 
Z úvodu Metodického listu č. 3-4/1967 predkladáme časť, ktorá hovorí o zlučovaní knižníc 
a o budovaní strediskových knižníc v regióne (s. 1 a 2): 
 Ako je známe, máme na úseku knihovníctva mnoho otvorených otázok a mnoho závaž-
ných úloh. Za najdôležitejšiu z nich v súčasnosti považujeme stmelenie siete knižníc osvetové-
ho charakteru, ktoré majú význam v zaisťovaní knihovníckych služieb najširšiemu okruhu 
obyvateľstva, bez ohľadu na vekovú hranicu, povolanie … Ako hlavný prostriedok k rozširo-
vaniu a skvalitňovaniu knihovníckych služieb sa javí koncentrácia síl a prostriedkov do väč-
ších celkov – t. j. zlučovanie knižníc pôsobiacich v jednom obvode, meste, obci – zlepšovanie 
v riadení a metodickej práci. 
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 V mnohých prípadoch však ani zlučovaním knižníc nám nevznikne veľký celok, ktorý 
by bol schopný uspokojiť v plnom rozsahu potreby čitateľov. Pokiaľ ide o druhú otázku, je ne-
mysliteľné, aby jediná knižnica v okrese (okresná knižnica) mohla priamo viesť s dostatočným 
dôrazom a účinnosťou stovky knižníc, často i v odľahlých miestach okresu. Táto pomoc nie je 
mysliteľná bez priamej zainteresovanosti miestnych národných výborov a vôbec ostatných 
spravujúcich organizácií. 
 Ku splneniu obidvoch požiadaviek smeruje i koncepcia budovania strediskových kniž-
níc.  

 
Jednotná sústava knižníc: 
Z toho istého ML, pre priblíženie situácie, uvádzame aj počet knižníc jednotnej sústavy na 
území nášho regiónu (s. 7): 
 Tabuľka o počte evidovaných knižníc jednotnej siete k 1. 1. 1965 v našom okrese: 
Ľudové knižnice   87 
Školské knižnice – učiteľské  71 
Školské knižnice – žiacke  96 
Knižnice múzeí a archívov    8 
Vysokoškolské knižnice    0 
Odborové knižnice do 500 zv. 21 
Odborové knižnice nad 500 zv. 15 
Technické knižnice     9 
Knižnice JRD      8 
Odborové knižnice zdravotnícke   9 
Administratívne knižnice    4 
Knižnice celkom           328 
Poznámka: údaje sú získané na základe odoslaných prihlášok do jednotnej evidencie.  
(Kolektív pracovníkov OK 1967, s. 1 a 2, 7). 

 
 Kislingerová, Klára – Žbirková, Eva: Metodický list č. 6/1967. Dokument obsahu-

je inštrukcie ohľadom výberu literatúry, evidencie, štatistických výkazov … 
Výber z dokumentu: 
Metodická činnosť: 
O náročnosti práce metodikov z OK a ich oduševnení svedčia slová: 

Vážení knihovníci, 
 Končí sa rok 1967, preto pomaly budeme hodnotiť výsledky našej celoročnej práce. 
 Tých knižníc, ktoré dosahujú menšie výsledky, ako v minulých rokoch je viac, ako sme 
čakali. Mnohí knihovníci prácu v knižnici nevykonávajú dôsledne, nedodržiavajú výpožičný 
čas, nepropagujú knižnicu – a to sa samozrejme podstatne odzrkadľuje i na výsledkoch. Nie-
ktorí knihovníci sa doslova vyhýbajú metodickej návšteve – asi si neuvedomujú, že metodik 
prichádza … ako pomocník. Nechceme menovať tieto knižnice, predpokladáme však, že v bu-
dúcnosti sa to nebude opakovať. … 
 Niektorí knihovníci sa odvolávajú na to, že si nemôžu knihy sami vyberať, asi však za-
budli, že začiatkom tohto roka dostali „Výber titulov z edičných plánov vydavateľstiev“, v kto-
rých bol zoznam všetkých kníh, ktoré mali vyjsť v roku 1967. Knihy si mohli vybrať ľubovoľne. 
Žiaľ 50 % našich knihovníkov tak neurobilo. Mysleli sme si, že radi uvítajú skutočnosť, že kni-
hy dostanú čiastočne spracované. Ide nám najmä o to, aby sme Vám odbúrali pokiaľ možno 
čo najväčšiu časť administratívnych prác, aby ste sa vo väčšej miere mohli venovať indivi-
duálnej práci s čitateľom. No a v neposlednom rade nám ide aj o to, aby systém triedenia li-
teratúry bol jednotný a aby sa už konečne aj v našich dedinských knižniciach začali budovať 
katalógy. Z tohto dôvodu od augusta t. r. dostávate s každou novou zásielkou kníh okrem kniž-
ných lístkov i katalogizačné lístky … 
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 Prácu v knižnici hodne sťažuje aj nepresná evidencia, nepresné vedenie evidencie či-
tateľov, nezapisovanie výpožičiek do denníka činnosti a nezavedenie kníh do prírastkového 
zoznamu. … Niektorí knihovníci opatrenia, ktoré metodička doporučuje pri návšteve, nechá-
vajú bez povšimnutia. 
 Dúfame, že v budúcom roku sa práca našich ľudových knižníc zlepší. Veď v niektorých 
dedinách ozaj len jediná knižnica a knihovník môže poskytnúť občanom zábavu a rozptýlenie. 
Teraz, cez dlhé zimné večery si každý rád posedí s knihou v ruke. V tomto roku vyšlo naozaj 
veľa dobrých a hodnotných kníh, medzi nimi sa určite nájde pre každého niečo. Je to škoda, 
keď väčšia časť týchto kníh má ležať uzamknutá v knižniciach, alebo v balíkoch tak, ako prišli 
z Okresnej knižnice. (Kislingerová 1967c; Žbirková 1967). 
 
 Víglaská, Mária: Zpravodaj pre školské a žiacke knižnice. December 1967. 

Poznámka: Pravdepodobne v tomto roku M. Víglaská rozšírila rady knihovníkov OK. 
 
K 1. 1. 1967 v OĽK pracovalo 7 pracovníkov. (Kislingerová 1967). 
 
Čitatelia:  

Knižnicu navštevovalo 1237 čitateľov. (Analýza plnenia plánu rozvoja knihovníctva 
… 1966 - 1970, 1970, s. 13). 

 

Rok 1968 

 
 
 V kremnickej pobočke ŠA BB sa z tohto roku zachovali dva významné dokumenty  
Štatút Okresnej knižnice Žiar nad Hronom so sídlom v Kremnici a Organizačný poriadok. 
 
Štatút OK (výber): 
 Rada Okresného národného výboru v Žiari nad Hronom vydáva tento Štatút Okresnej 
knižnice Žiar nad Hronom so sídlom v Kremnici: 

I. 
Úvodné ustanovenie 

 Okresná knižnica Žiar nad Hronom so sídlom v Kremnici je samostatnou štátnou so-
cialistickou organizáciou príspevkového charakteru a je riadená ONV v Žiari nad Hronom. 
Podľa zákona č. 53/59 Zb. plní funkciu knižnice okresnej na území okresu, mestskej knižnice 
na území mesta, funkciu strediskovej knižnice pre obce Dolná Ves, Horná Ves, Kopernica, 
Lúčky, Kremnické Bane, Kunešov, Krahule. Zároveň plní funkciu strediska metodickej, 
bibliografickej, informačnej a medziknižničnej výpožičnej služby pre všetky knižnice jednotnej 
sústavy v okrese. … 

V. Záverečné ustanovenie 
Tento štatút bol schválený Radou ONV v Žiari nad Hronom, uznesením č. 77 zo dňa 26. júla 
1968 a nadobúda platnosť dňom 26. júla 1968. Týmto dňom sa ruší doterajší organizačný po-
riadok Okresnej knižnice.  
Žiar nad Hronom, 5. august 1968 
Podpísaný:   Predseda ONV    Pavol Červeň 
(Červeň 1968). 
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Organizačný poriadok OK … : 
 S odvolaním na Štatút Okresnej knižnice Žiar nad Hronom so sídlom v Kremnici 
Komisia školstva a kultúry ONV v Žiari nad Hronom vydala Organizačný poriadok OK 
Žiar nad Hronom so sídlom v Kremnici: 

I. 
Organizačné útvary a pracovné funkcie. 

 Okresná knižnica Žiar nad Hronom so sídlom v Kremnici je členená na tieto organi-
začné útvary: 
Riaditeľstvo – riadi a usmerňuje celú činnosť a prevádzku OK z hľadiska organizačného, 
hospodárskeho a metodického, v rámci sídla knižnice i v rámci okresu a za stav OK i jej čin-
nosť v celom rozsahu zodpovedá. Za spolupráce vedúcich jednotlivých oddelení – resp. úse-
kov zostavuje plány práce a kontroluje ich plnenie, taktiež sleduje a kontroluje plnenie osob-
ných plánov pracovníkov OK, v spolupráci s hospodárskym úsekom zostavuje návrh rozpočtu, 
predkladá ho na schválenie, plnenie finančného plánu kontroluje. Schvaľuje nákup zariade-
nia, DKP a materiálových zásob, potrebných k prevádzke knižnice, robí kontrolu platieb, kon-
trolu hospodárenia s majetkom a kontrolu hospodárenia finančného. Usmerňuje, koordinuje 
a pravidelne kontroluje činnosť jednotlivých oddelení a úsekov a podáva pokyny k ďalšiemu 
zameraniu ich činnosti. Ako metodik zúčastňuje sa práce metodického oddelenia, usmerňuje 
a kontroluje jeho činnosť, podáva pokyny k ďalšej práci, zúčastňuje sa prieskumov a rediguje 
materiály, ktoré OK vydáva. Stanovuje náplň gremiálnych porád a vedie ich, zúčastňuje sa 
aktívov, seminárov a porád poriadaných nadriadenými orgánmi, na základe uznesení vykoná-
va patričné opatrenia, vedie evidenciu kádrového materiálu pracovníkov OK, riadi ďalšie od-
borné a politické vzdelávanie pracovníkov. Je predsedom rady OK a plní všetky povinnosti, 
ktoré z tejto funkcie vyplývajú. V spolupráci s vedúcim oddelenia služieb čitateľom prevádza 
výber a nákup kníh a knižničných zbierok. 
 
Hospodárska správa – zodpovedá za celé hospodárenie a zabezpečuje chod knižnice z hľa-
diska administratívneho, vedie evidenciu hospodárskych a účtovných predpisov, nariadení 
a výnosov, vedie účtovnú agendu, evidenciu ročných platieb, evidenciu faktúr a ich pred-
plácanie a sprostredkuje styk s ŠBČS, vedie protokol a archív knižnice, spravuje všetok in-
ventár, vedie kartotékové evidencie, nakupuje kancelárske, knihovnícke a hospodárske po-
treby, eviduje ich príjem, výdaj a uskladnenie. Stará sa o údržbu priestorov a zariadenia, 
v predpísaných termínoch robí fyzickú inventúru celého inventára OK, vyhotovuje predpísané 
inventárne záznamy, vedie evidenciu poštových známok, prevádza odpis inventárnych pred-
metov, dohliada na čistotu a riadi prácu upratovačky. 
 
Úsek doplňovania, spracovania a ochrany knižného fondu – spracováva novozakúpenú lite-
ratúru pre OK – vedie prírastkový zoznam, evidenciu brožúr, gramoplatní, zoznam vyrade-
ných kníh – vyradené knihy vytrieďuje i zo všetkých druhov katalógov, čiastočne spracováva 
i novozakúpenú literatúru pre dedinské knižnice v okrese (centrálny nákup) a to tým, že do 
kníh vpisuje tematické značky, knižné lístky a katalogizačné lístky pre menný a názvový slu-
žobný i čitateľský katalóg týchto knižníc, k zásielkam vyhotovuje dodacie listy a stará sa o ich 
vrátenie, stará sa o sústavné doplňovanie všetkých druhov katalógov v OK (menný služobný 
i čitateľský, systematický, revízny), stará sa o ich sústavnú propagáciu a správne využívanie 
čitateľmi, stará sa o výmenu a evidenciu knižných súborov na pridružených obciach i v okre-
se, zabezpečuje ochranu knižného fondu formou balenia kníh do fólií. 
 
Oddelenie služieb čitateľom – zabezpečuje chod požičovne pre mládež i pre dospelých, 
i chod čitárne, vykonáva výpožičnú službu a vedie presnú evidenciu výpožičiek a vrátenia kníh 
podľa smerníc knihovníckej techniky, vykonáva individuálnu prácu s čitateľmi – podporuje 
politický, odborný a kultúrny rast čitateľov, vedie evidenciu čitateľmi žiadaných kníh a zabez-
pečuje ich rezervovanie, vymáha náhrady za stratené a poškodené knihy, vyhotovuje dennú 
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štatistiku návštev čitateľov a výpožičiek, eviduje všetky druhy novín a časopisov dochádzajú-
cich do knižnice – prevádza reklamáciu nedodaných časopisov, vykonáva poradenskú službu 
návštevníkom čitárne, spolupracuje pri výbere a nákupe kníh, obstaráva knihy v rámci MVS, 
organizuje masovopolitickú prácu v knižnici, zodpovedá za archivovanie novín a časopisov, 
denne zhrňuje prácu jednotlivých požičovní a vedie denník o činnosti OK. 
 
Oddelenie metodicko-bibliografické – zameriava sa na tieto základné úlohy: štúdium knihov-
níckej práce, štúdium nových metód práce, metodická pomoc knižniciam jednotnej sústavy 
v okrese, používa tieto základné formy metodickej pomoci: osobná inštruktáž priamo v kniž-
nici, vydávanie potrebných metodických materiálov, organizovanie celookresných akcií práce 
s knihou, organizovanie knihovníckych aktívov, školení a seminárov, vedie podrobnú eviden-
ciu o stave a činnosti knižníc jednotnej sústavy v okrese, o doporučených opatreniach a vyko-
naných návštevách vedie záznamy, vyhotovuje ročný štatistický výkaz a prehľady o činnosti 
knižníc v okrese, organizuje závodnú školu práce pre profesionálnych knihovníkov v okrese, 
dohliada na využívanie metodického materiálu v okresnej knižnici, vykonáva bibliograficko-
informačnú službu a poskytuje čitateľom a inštitúciám rôzne potrebné informácie a údaje, 
uchováva, triedi a eviduje všetky bibliografie vydané inými knižnicami a stará sa o ich plné 
využitie pri práci s čitateľmi, vykonáva bibliografiu regionálnej literatúry, zostavuje súbory 
kníh pre knižnice v okrese na základe ich potrieb, spolupracuje pri dopĺňaní knižného fondu, 
zostavuje zoznamy odporúčanej literatúry. 
 
K Okresnej knižnici patria pridružené knižnice v týchto obciach: Horná Ves, Dolná Ves, Ko-
pernica, Lúčky, Kremnické Bane, Kunešov, Krahule. Pridruženými knižnicami sa môžu stať 
okrem ĽK i knižnice ZV-ROH. Umiestnenie pridružených knižníc zabezpečujú príslušné MNV 
a ZV-ROH, ktorým tieto knižnice slúžia. Okresná knižnica buduje pridružené knižnice podľa 
schváleného harmonogramu. 
 

II.  
 Práva a povinnosti pracovníkov stanovuje pracovný poriadok, ktorý vydá riaditeľ OK 
do troch mesiacov po schválení Organizačného poriadku. 
Pracovno-právne pomery pracovníkov OK sú upravené všeobecne platnými predpismi. Pla-
tové pomery sa riadia platovými predpismi MK. 
 

III.  
Poradný orgán a pracovný aktív. 

1. Poradným a iniciatívnym orgánom riaditeľa je rada OK. Členov rady knižnice menuje 
a odvoláva na návrh riaditeľa Školskej a kultúrnej komisie ONV (ŠaKK ONV). Rada má 
najmenej sedem členov, ktorí si volia zo svojho stredu predsedu a ďalších funkcionárov. Člen-
stvo v rade knižnice je čestné.  
Rada knižnice prejednáva návrhy plánov, úloh a rozpočtov a ďalšie otázky, týkajúce sa čin-
nosti knižnice. Tlmočí pripomienky čitateľov, podáva iniciatívne návrhy smerujúce k zlepšeniu 
činnosti knižnice a pomáha ich realizovať. 
2. OK spolupracuje s aktívom ŠaKK ONV pre prácu s knihou. Pri knižnici sa podľa potreby 
ustanovujú poradné i pracovné aktívy, čitateľské a iné záujmové krúžky. 
 

IV. 
Správa majetku. 

Okresná knižnica užíva a spravuje majetok, ktorý bol prevedený a zverený do jej správy a kto-
rý potrebuje k zabezpečeniu svojej činnosti. Dbá o jeho plné a účelné využitie. Správa majetku 
OK sa riadi platnými predpismi o správe národného majetku. 
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V. 
Finančné hospodárenie. 

OK hospodári podľa vlastného rozpočtu. Podrobnosti upravujú smernice o príspevkových 
kultúrnych organizáciách NV a ďalšie všeobecne platné predpisy. Rozpočet OK schvaľuje 
ONV po prejednaní s MsNV a ZV-ROH pridružených knižníc. 
 

VI. 
Záverečné ustanovenie. 

Tento organizačný poriadok bol prejednaný a schválený Radou ONV v Žiari nad Hronom, uz-
nesením č. 25 zo dňa 9. 7. 1968 a komisiou ŠaKK, … a nadobúda platnosť dňom 10. 7. 1968. 
Podpísané a opečiatkované. (Organizačný poriadok 1968). 
 

Z archívu KJK: 
 

Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Kislingerová, Klára: Vývoj ľudového knihovníctva v okrese Žiar nad Hronom – 1960 

- 1967. Kremnica: Okresná knižnica Žiar nad Hronom so sídlom v Kremnici, 1968. 
Brožúra obsahuje: Geografická, hospodárska a kultúrna charakteristika okresu; Sú-
pis ľudových knižníc v okrese k 31. 12. 1967; Výsledky ľudových knižníc v hlavných 
ukazovateľoch podľa jednotlivých obcí za roky 1960 - 1967; Fluktuácia dobrovoľných 
knihovníkov; Umiestnenie knižníc; Výsledky činnosti všetkých ľudových knižníc v okre-
se v hlavných ukazovateľoch. 

Výber z dokumentu: 
Priestory knižnice, organizačné členenie a personálne obsadenie: 
 OK nezápasí s absolútnym nedostatkom priestorov, predsa sa nedá povedať, že by jej 
priestorové vybavenie bolo vyhovujúce. Knižnica má pre svoje účely vyčlenené (v Dome osve-
ty) tieto priestory: požičovňa pre dospelých o rozmeroch 30 m²; požičovňa pre mládež 18 m², 
čitáreň 30 m², pracovňa 30 m², metodické oddelenie (mimo budovy) 12 m², sklad kníh (mimo 
budovy) 12 m², sklad technických potrieb 6 m². … 
OK sa člení na tieto organizačné útvary: 
riaditeľstvo – riaditeľka Klára Kislingerová; hospodárska správa – Anna Marková; úsek 
doplňovania a ochrany fondu – Anna Marková, Mária Víglaská; služby čitateľom – Lena 
Mensatorisová, Jana Ivaničová (neskôr Fecková); oddelenie metodicko-bibliografické – 
Danica Almanová (neskôr Felixová), Božena Mikulčíková, Eva Žbirková (neskôr Osval-
dová); ďalšie profesie: Alžbeta Boldišová. (Kislingerová 1968a, s. 12-13). 
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 Kislingerová, Klára – Žbirková, Eva – Almanová, Danica: Metodický list  
č. 2/1968. Píše sa v ňom o odborových a školských knižniciach.  

Výber z dokumentu: 
V roku 1968 nastali zmeny v JSK. Knižnice v Hliníku nad Hronom a v Kremnici začali plniť 
funkciu strediskových knižníc. 
 V tomto roku začíname s budovaním prvých strediskových knižníc v našom okrese. Sú 
to: MĽK v Hliníku nad Hronom s pridruženými knižnicami v Prochote, Prestavlkoch, Revišt-
skom Podzámčí, Bukovine, Bzenici, Dolnej Ždani, Hornej Ždani a Hornej Trnávke. Ďalej to 
bude OK v Kremnici s pridruženými knižnicami v Hornej Vsi, Dolnej Vsi, Lúčkach, Kopernici, 
Kunešove, Kremnických Baniach a Krahuliach. 
 O tomto novom systéme organizácie a riadenia práce Vás budeme informovať … 
(Kislingerová 1968b; Žbirková 1968; Almanová 1968). 
 
Niečo zo začiatkov činnosti bibliografie: 
 Do r. 1968 bibliografia nebola obsadená. Do tejto doby knižnica vydávala len ojedine-
le výberové a odporúčajúce bibliografie letákového charakteru k rôznym aktuálnym kultúr-
nym, politickým a literárnym výročiam a príležitostiam. 
(Analýza plnenia plánu rozvoja knihovníctva … 1966 - 1970, 1970, s. 18). 
 

 Almanová, Danica: Prečítajte si o baníctve : výberový zoznam odporúčanej literatúry. 
 

 
 
 
Noví pracovníci: Božena Mikulčíková.  
 

Rok 1969 

 
 
Udalosti: 

V tejto dekáde, keď sa knižnica „odlepila od dna“, keď napredovala, rozširovali sa jej 
priestory, pribúdali oddelenia, pracovníci, knihy a ľudia viac a viac čítali, sa nad kremnickou 
knižnicou opäť raz zatiahli mračná. Zo septembra 1969 pochádza Investičný zámer Okresná 
knižnica Žiar nad Hronom, ktorý dokazuje snahy o postavenie novej budovy okresnej kniž-
nice v Žiari nad Hronom a presťahovanie knižnice do ZH.  
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Takéto dôvody uviedli: 
Účel stavby  
 Sídlo priemyselného okresu stredného Slovenska Žiar nad Hronom nemá vybudovanú 
knižnicu pre účely celého okresu, ktorého počet obyvateľov dosahuje v roku 1969 cca 
125.000. 
Nevyhovujúca okresná knižnica – po stránke priestorovej, komunikačnej, vybavenosti kniž-
ných fondov, uskladnenia atď., je umiestnená mimo centra okresu t. j. v Kremnici. Táto kniž-
nica má pre svoje účely celkom štyri miestnosti o rozlohe 103 m². Ich rozsah naprosto nevy-
hovuje modernému poňatiu funkcie a poslaniu knižnice, a to najmä z hľadiska plnenia úloh 
okresnej knižnice a spolupráce s ďalšími inštitúciami a závodmi umiestnenými v sídle okresu 
v Žiari nad Hronom. … 
Okresné sídlo Žiar nad Hronom má v súčasnej dobe 12.252 obyvateľov. So zreteľom na roz-
širovanie priemyselnej základne a vybavenie potrebnej siete služieb je do roku 1980 predpo-
kladaný počet obyvateľov minimálne 20.000. Perspektívne sa počíta v rámci urbanistickej 
koncepcie vybudovania mesta s ďalším sústavným rozvojom okresného sídla a rastom počtu 
obyvateľstva, takže v roku 2.000 má dosiahnuť cca 30.000 obyvateľov. 
T. č. je v Žiari nad Hronom 12 knižníc, z toho najväčšie (Mestská knižnica a knižnica Závod-
ného klubu ROH Partizán) vlastnia v knižnom fonde spolu 28.008 zväzkov. Vybudovanie  
okresnej knižnice v sídle okresu bude slúžiť nielen potrebám sústavne sa rozširujúceho okres-
ného a priemyselného centra, ale tiež potrebám celého okresu. 
Záverom možno zhrnúť, že naliehavosť výstavby okresnej knižnice je plne opodstatnené sú-
časným úplne nevyhovujúcim stavom, menovite: 
1. že jestvujúca okresná knižnica sa nachádza mimo centra okresu 
2. že priestory knižnice z hľadiska veľkosti, stavby a vybavenia naprosto nezodpovedajú  ani 
súčasnému stavu. 
 Dynamicky sa rozrastajúce sídlo okresu a sústavne stúpajúce nároky na plnenie úloh 
a funkcie modernej knižničnej služby vyžadujú vybudovanie modernej, účelne a priestorovo 
vyhovujúcej knižnice, ktorá by plne uspokojila požiadavky mesta a v optimálnej miere slúžila 
obyvateľom okresu. … 
(Ministerstvo kultúry SSR 1969). 
 

Tento zámer nebol nikdy zrealizovaný. Nenašli sa naň financie. (Kislingerová 2015, 
ústne doplnenie). 
 
Priestory knižnice: 
 V Návrhu na výstavbu budovy okresnej knižnice v Žiari nad Hronom je vykreslená si-
tuácia okolo kremnickej knižnice takto: 

Súčasný stav Okresnej knižnice 
 Okresná knižnica je od roku 1964 umiestnená v Kremnici a to z toho dôvodu, že pri 
výstavbe mesta Žiaru nad Hronom sa nepočítalo s účelovými priestormi pre jej činnosť. 
Súčasné umiestnenie Okresnej knižnice je naprosto nevyhovujúce, pretože je umiestnená v bu-
dove, kde okrem nej sídli Ľudová škola umenia, Mestská osvetová beseda a trieda ZDŠ. Kniž-
nica má pre svoje účely vyčlenené celkom štyri miestnosti, a to: 
a. požičovňa pre dospelých o rozmeroch    30 m² 
b. požičovňa pre mládež      18 m² 
c. čitáreň        30 m² 
d. pracovňa       25 m² 
e.  metodické oddelenie (mimo budovy)    12 m² 
Spolu:                  115 m² 
 V týchto priestoroch knižnica nemôže dostatočne plniť ani svoje najzákladnejšie úlohy, 
jednak ako metodické stredisko všetkých knižníc jednotnej sústavy v okrese, ale ani ako zaria-
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denie pre poskytovanie knižničných služieb miestnemu obyvateľstvu. Úspešné plnenie jedno-
tlivých úloh si tiež vyžaduje sústavný styk s ďalšími okresnými zariadeniami, ktoré sú umiest-
nené v okresnom sídle. … (Kakaš [1968,1969]; Kislingerová [1968,1969]). 
 
 

Z archívu KJK: 
 

Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Kislingerová, Klára: Správy pre knihovníkov v okrese Žiar nad Hronom. Dokument 

obsahuje: Hlavné úlohy ľudových knižníc v okrese Žiar nad Hronom na rok 1969; 
Orientačné čísla. Stredisko – Okresná knižnica Kremnica; Odmeňovanie; Zariadenie; 
Doplnkové súbory; Medziknižničná výpožičná služba; Zmeny v sieti ľudových knižníc.  

Výber z dokumentu: 
OK ponúkala aj službu vypožičiavanie doplnkových súborov (s. 8) : 
 Upozorňujeme, že na požiadanie vám Okresná knižnica môže zapožičať doplnkové sú-
bory novej i staršej literatúry, ktorá nie je zastúpená v knižnom fonde vašej knižnice. V prípa-
de záujmu, obráťte sa na nás písomne. Na žiadanke uveďte autorov i názvy kníh, o ktoré máte 
záujem. Ak nebudú zapožičané, obratom vám ich zašleme.  
 
Zavádzanie medziknižničnej výpožičnej služby do života knižníc v okrese (s. 9): 
MEDZIKNIŽNIČNÁ VÝPOŽIČNÁ SLUŽBA 
 Pojem pravdepodobne málo známy, i keď sme sa s ním na stránkach našich metodic-
kých listov ako i na školeniach už niekoľkokrát zaoberali: Ak vás čitateľ požiada o knihu, kto-
rú nemáme vo svojom fonde (ide najmä o náučnú literatúru), obráťte sa na najbližšiu Mestskú 
ľudovú knižnicu. V prípade, že ani táto žiadanú knihu nemá, obráťte sa na Okresnú knižnicu – 
vašu žiadanku môžeme postúpiť ktorejkoľvek knižnici v našej republike. Ak ide o vážne študij-
né záujmy, je možnosť obstarať knihu i zo zahraničia. … (Kislingerová 1969, s. 8, 9). 

 
 

 Kislingerová, Klára: Správy pre knihovníkov v okrese Žiar nad Hronom č. 2/1969. 
Dokument obsahuje: Prehľad o činnosti školských knižníc v školskom roku  
1968/ 1969. 
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Bibliografie (výber): 
 Felixová, Danica: Štefan Moyses : personálna bibliografia – k 100. výročiu úmrtia.  

 
 
Bibliografické ročenky: 
 Almanová, Danica: Okres Žiar nad Hronom v literatúre za rok 1967 : regionálna  

bibliografia okresu Žiar nad Hronom.  
Výber z dokumentu: 
Úvod z tejto ročenky poskytuje realistický obraz o práci vtedajšieho regionálneho biblio-
grafa, v ktorej pokračujeme dodnes s rovnakým poslaním a takmer rovnakým spôsobom a ur-
čite zaujímavé sú aj informácie o regionálnych a závodných novinách z tých čias: 

Regionálna bibliografia je súpis novinových a časopiseckých článkov a samostatných 
publikácií o určitom regióne. Okrem toho, že regionálna bibliografia čitateľov informuje 
o tom, čo bolo o regióne napísané, zároveň prebúdza aj morálno-citové vzťahy obyvateľov 
k svojmu regiónu. 

Bibliografia „Okres Žiar nad Hronom v literatúre za rok 1967“ je súpis samostatných 
publikácií, novinových a časopiseckých článkov a statí zo zborníkov a ročeniek, ktoré 
hovoria o: 
  významnejších osobách, ktoré: 
  pochádzajú z územia okresu 
  študovali na území okresu 
  pôsobili, alebo pôsobia na území okresu 
  zomreli, alebo sú pochovaní na území okresu 
 
 významnejších miestach okresu 
 
 boli napísané autormi z okresu 
 
 vyšli na území okresu v roku 1967 
 
 Práca s regionálnou literatúrou v našej Okresnej knižnici nemá veľkú tradíciu. Na 
tomto úseku knihovníckej práce sme začali pracovať od začiatku roku 1968. Za tento rok sme 
sa snažili získať čo najväčšie množstvo regionálnej literatúry, či už darom, kúpou, alebo for-
mou povinného výtlačku. Objednali sme aj výstrižky článkov z Pražskej informačnej služby. 
Články excerpujeme a triedime podľa tabuliek systematického triedenia pre ľudové knižnice. 
Zo záznamov článkov zostavujeme kartotéky – systematickú, predmetovú, miestnu, autorskú. 
Budujeme aj kartotéku významných osobností so vzťahom k nášmu okresu. 
 So získavaním regionálnej literatúry máme ťažkosti. Preto, ak sa nám ju nepodarí zís-
kať do nášho knižného fondu všetku, chceme, aby boli zachytené aspoň jej záznamy. 
 Táto bibliografia je prvým pokusom o súpis literatúry so vzťahom k nášmu okresu. Ob-
sahuje 571 záznamov. Je v nej zachytená len literatúra, ktorá vyšla za jeden rok (1967). V bu-
dúcnosti by sme chceli takéto bibliografie vydávať každý rok. 
 Pri zostavovaní bibliografie bol použitý Bibliografický katalóg ČSSR 1967. … Z tohto 
katalógu sú vybraté záznamy článkov, publikácií a statí regionálneho charakteru. 
 Články sú excerpované aj z okresných novín „Žiara socializmu“ a zo závodných časo-
pisov „Drevársky priekopník“ a „Život baníka“. …  
 Okresné noviny „Žiara socializmu“ vychádzajú týždenne a prinášajú informácie 
a správy o kultúrnom, hospodárskom a politickom živote v okrese. 

Podnikový časopis Rudných baní n. p. Kremnica „Život baníka“ vychádzal raz me-
sačne, ale v roku 1967 jeho vydávanie bolo zastavené. … 
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„Drevársky priekopník“ – časopis drevárskeho priemyslu na Slovensku, n. p. Bučina 
Zvolen, Preglejka Žarnovica, Smrečina Banská Bystrica … 

Snažili sme sa o to, aby bola bibliografia čo najúplnejšia. Preto sme do nej zaradili aj 
záznamy článkov o osobách, ktoré sa na území okresu len narodili, alebo pobudli na jeho úze-
mí len krátky čas. V našom súpise by mala byť zachytená aj drobná tlač – miestne účelové pu-
blikácie, správy, oznamy, pozvánky, plagáty a pod. – ktorá je pre poznanie regiónu mimoriad-
ne dôležitá – uvádza množstvo cenných poznatkov o živote v okrese, o životnej úrovni obyva-
teľov, o plánoch a ich plnení a pod. Ako sme už spomenuli, so zaobstarávaním tejto drobnej 
tlače máme značné ťažkosti, a preto nie je v bibliografii zachytená, … 

Pri zostavovaní bibliografie sme ako vzor použili „Bibliografiu východného Slovenska 
1962“, ktorú vydala ŠVK Košice v roku 1963 a „Bibliografiu literatúry o Novom Meste nad 
Váhom a okolí“, vydala ju Matica slovenská v Martine v roku 1960. …  
(Almanová 1969, s. 2-4). 
 
Poznámky:  

Jedná sa o prvú ročenku. V roku 1969 bola zostavená ročenka aj za rok 1968, no zos-
tala len v kartotéke. Ročenka ´67 a bibliografia Štefan Moyses sa zachovali na úseku biblio-
grafie a informácií. 

Okresné noviny Žiara socializmu – dnes s názvom MY - NOVINY ŽIARSKEJ KO-
TLINY excerpujeme dodnes . 
 
Výročné správy (vypracovávané spravidla začiatkom nasledujúceho roka): 
 Kislingerová, Klára: Výročná zpráva o činnosti knižnice za r. 1969. Dokument ob-

sahuje: Organizácia a riadenie práce; Akvizícia, katalogizácia a ochrana knižných 
fondov; Práca s čitateľom; Osvetová činnosť; Metodická činnosť; Vydavateľská 
činnosť OK; Financie a hospodárenie. 

Výber z dokumentu: 
Personálne obsadenie OĽK a pracovné zaradenie jej pracovníkov (s. 1): 
riaditeľka – Klára Kislingerová; hospodárska správa – Anna Marková; úsek doplňova-
nia, spracovania a ochrany fondov – Mária Sliacka-Víglaská a Anna Marková; oddele-
nie služieb čitateľom – Lena Mensatorisová, Jana Ivaničová a Zuzana Heuslerová; odde-
lenie metodicko-bibliografické – Danica Felixová-Almanová a Eva Osvaldová-Žbirková; 
na tomto úseku bola zaradená i Božena Mikulčíková …; ďalšie profesie: Alžbeta Boldišová. 
Zpráva ďalej uvádza, že sa čiastočne vylepšilo priestorové vybavenie knižnice (s. 2), výmenou 
jednej miestnosti za tri. 
Na s. 5 sú čísla – 
Čitatelia: 
 Stav k 31. 12. 1969   1207 
 Stav v roku 1968  1198 
Z podujatí sa najväčšej pozornosti tešili besedy pre mládež so spisovateľmi Štefániou Párto-
šovou a Jozefom Horákom a výstava „Slovenskí spisovatelia okresu Žiar nad Hronom od  
r. 1793 až po súčasnosť“, ktorú knihovníci inštalovali v priestoroch Mestského múzea  
(s. 7-8). 
A nakoniec sa na s. 10 Výročnej zprávy … píše aj o zaujímavom počine na úseku regionálnej 
literatúry a bibliograficko-informačnej služby:  

… v r. 1969 sa začalo s vydávaním štvrťročných prehľadov o prírastkoch náučnej li-
teratúry vo fonde Okresnej knižnice. Do konca r. 1969 vyšli tri čísla. … 
(Kislingerová 1970a, s. 1, 2, 5, 7-8 a 10). 
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Rok 1970 

 
 
Priestory knižnice:  

V kremnickom archíve sa nachádza Záznam z jednania za účelom doriešenia využitia 
domov čp. 13 a 14 na Námestí 1. mája napísaný na MsNV 23. 10. 1970 …, ktorý dokazuje, že 
sa kompetentní opäť zaoberali umiestnením knižnice. Na tomto jednaní predseda MsNV Jo-
zef Ridzoň zúčastnených oboznámil so zámerom, že dom čp. 13 (teraz č. 33) plánuje sa 
využiť pre obrazovú galériu miestnych umelcov, maliarov a časť ako byty. Dom čp. 14 (teraz 
č. 34) MsNV navrhuje využiť pre účely Mestskej knižnice, toho času i Okresnej knižnice.  
Poznámka:  

O pätnásť rokov sa tento zámer stal skutočnosťou, len s opačným obsadením týchto 
budov. Knižnica a múzeum sa dodnes delia o priestory „tridsaťtrojky“ a „tridsaťštvorku“ pre 
svoje účely využíva múzeum. 
 

Z archívu KJK: 
 
Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Kislingerová, Klára: Plán činnosti na rok 1970. Dokument obsahuje: Hlavné úlohy; 

Činnosť knižnice v sídle; Technické a iné práce; Osvetová činnosť; Činnosť metodic-
ko-bibliografického oddelenia; Vydavateľská činnosť. 

Výber z dokumentu: 
Nákup a výber kníh pre OK a ĽK z časti Technické a iné práce (s. 2-3): 
 Výber kníh pre Okresnú knižnicu v predajni Slovenskej knihy v Žiari nad Hronom sa 
bude prevádzať dvakrát v mesiaci, komisiou v zložení: 
Klára Kislingerová, riaditeľka 
Lena Mensatorisová, vedúca výpožičných oddelení 
Jana Ivaničová, pracovníčka oddelenia pre mládež. 
 Novonakúpené knihy sa budú zapisovať do prírastkového zoznamu a bude sa k nim 
vyhotovovať všetka príslušná evidencia.  
Priebežne sa budú dopĺňať menný služobný katalóg, menný katalóg čitateľský, systematický 
katalóg, revízny katalóg a prezenčný katalóg. 
 Pre ľudové knižnice s dobrovoľnými knihovníkmi budeme i naďalej centrálne nakupo-
vať novú literatúru a čiastočne ju i spracovávať: vpisovať tematické značky do kníh, vyhoto-
vovať knižné lístky a katalogizačné lístky pre menný katalóg služobný i čitateľský. 
Knihy budeme taktiež expedovať.  
 
Úsek regionálnej literatúry a bibliograficko-informačnej služby mal naplánované (s. 5): 
 1. pokračovanie v excerpovaní výstrižkov z Pražskej informačnej služby, ako aj okres-
ných novín a závodných časopisov 

2. zostavenie tematických albumov z výstrižkov 
3. priebežné spracovávanie regionálnej literatúry, priebežné dopĺňanie katalógov 

a kartoték už zavedených … (Kislingerová 1970b, s. 2-3, 5). 
 

 Dolinec, Michal: Metodický list č. 1. Správy pre knihovníkov č. 1/1970. Dokument 
obsahuje: Vyhodnotenie činnosti ľudových knižníc za rok 1969. 

 
 Kislingerová, Klára: Odmeňovanie dobrovoľných knihovníkov miestnych ľudových 

knižníc v okrese Žiar nad Hronom. Zásady odmeňovania dobrovoľných knihovníkov 
ľudových knižníc v okrese Žiar nad Hronom. 
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 Analýza plnenia plánu rozvoja knihovníctva v okrese za roky 1966 - 1970. Dokument 
obsahuje: Rozbor okresu; Základné ukazovatele za celú jednotnú sústavu knižníc; 
Rozbor činnosti ľudových knižníc v okrese; Rozbor činnosti okresnej knižnice. 

Výber z dokumentu: 
Jednotná sústava knižníc v číslach: 

Celú jednotnú sústavu knižníc na území okresu Žiar nad Hronom tvorilo 11 knižníc 
ROH, počet školských knižníc v dokumente nebol uvedený, 14 technických knižníc, 4 admi-
nistratívne knižnice, 5 odborných knižníc zdravotníckych, 7 knižníc múzeí a archívov a ľudo-
vé knižnice. 
ĽK v okrese: 
Profesionálne knižnice – spolu 7: 
Okresná knižnica so sídlom v Kremnici 
Mestské ľudové knižnice  Banská Štiavnica 
    Nová Baňa 
    Žiar nad Hronom 
    Žarnovica 
Miestne ľudové knižnice Hliník nad Hronom 
    Jastrabá 
Pobočky Okresnej knižnice – spolu 7: 
Kunešov, Kremnické Bane, Krahule, Kopernica, Lúčky, Horná Ves, Dolná Ves.  
(Analýza plnenia plánu rozvoja knihovníctva … 1966 - 1970, 1970, s. 7). 
 

 Dolinec, Michal: Knižné novinky : prírastky náučnej literatúry vo fondoch Okresnej 
knižnice č. 1.  
Poznámka: Vo vydávaní knižných noviniek sa pokračovalo aj v nasledujúcich 
rokoch. 

  
Výročné správy : 
 Kislingerová, Klára: Výročná zpráva o činnosti knižnice za rok 1970. Dokument ob-

sahuje: Organizácia a riadenie práce; Akvizícia, katalogizácia a ochrana knižničných 
fondov; Práca s čitateľom; Osvetová činnosť; Metodická činnosť; Vydavateľská čin-
nosť; Financie a hospodárenie. 

Výber z dokumentu: 
Personálne obsadenie (s. 1): 
Organizačné členenie a obsadenie jednotlivých funkcií pracovníkmi: 

vedenie knižnice –   Klára Kislingerová 
oddelenie práce s čitateľom –  Lena Mensatorisová, Zuzana Heuslerová, Jiřina 

Grossmannová 
úsek metodický –    Jana Ivaničová, Michal Dolinec 
úsek bibliografický –   Danica Felixová 
úsek doplňovania, spracovania  
a ochrany knižných fondov –  Anna Marková 
úsek hospodársko-správny –  Ľubica Štyriaková, Eugen Schmidt, Mária Polášková  

na MD boli     Eva Osvaldová, Božena Mikulčíková.  
 
Najčítanejšie knihy (s. 7): 

Oddelenie pre mládež: Zlatá kniha rozprávok, Strieborná kniha rozprávok, Slovenské 
rozprávky, Povesti o hradoch, Rybárča a Divý pes Dingo. 
Oddelenie pre dospelých: Tri lásky, Kráľovná Margot, Kráľovnin náhrdelník, Ruže a trón, 
Krásna Hedviga a Kristína Vavrincová. 
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Návštevy zo zahraničia (s. 11): 
OK päť dní hostila pracovníčky z družobnej knižnice z NDR. 

(Kislingerová 1971a, s. 1, 7 a 11). 
 
Čitatelia:  

Spolu navštevovalo knižnicu 1224 čitateľov, z toho mládež do 15 rokov 621. 
(Výkaz o ľudovej knižnici za rok 1970). 
 
Noví pracovníci: Michal Dolinec, Jiřina Grossmannová, Mária Polášková,  
Eugen Schmidt, Ľubica Štyriaková.  
 
 

         
 

Rok 1971 

 
 

Z archívu KJK: 
 

Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Kislingerová, Klára: Plán činnosti na rok 1971. Dokument obsahuje: Hlavné úlohy; 

Činnosť knižnice v sídle; Technické a iné práce; Osvetová činnosť; Činnosť metodic-
kého a bibliografického úseku; Vydavateľská činnosť.  

 Kislingerová, Klára – Dolinec, Michal: Správy pre knihovníkov č. 1/1971. 
Dokument obsahuje aj: Z činnosti ľudových knižníc okresu Žiar nad Hronom v roku 
1970. 

 Dolinec, Michal: Správy pre knihovníkov č. 2/1971. Prehľad o činnosti školských 
knižníc v školskom roku 1969/1970. 

 Dolinec, Michal: Prehľad o činnosti knižníc ZV ROH v roku 1970. 
 Felixová, Danica: Knižné novinky : prírastky náučnej literatúry vo fonde Okresnej 

knižnice. 
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Rok 1972 

 
 
Priestory pre Oddelenie politickej literatúry: 

OK v tomto roku začala konať ohľadom získania priestorov pre Oddelenie politickej 
literatúry, no konanie nemalo hladký priebeh. Dá sa tak konštatovať na základe korešponden-
cie zachovanej v ŠA BB, medzi Okresnou knižnicou, Radou Mestského národného výboru 
a Mestskou osvetovou besedou. 
 
Zaujímavosti – základný knihovnícky kurz: 

V kremnickej pobočke ŠA BB je zachované Vyhodnotenie základného knihovníckeho 
kurzu pre knihovníkov školských knižníc okresu Žiar nad Hronom, ktoré pojednáva o tom, že 
OK zorganizovala a ONV – Odbor školstva zafinancoval dvojdňové školenie knihovníkov 
školských knižníc v hoteli Veterník, že vedúcimi školenia boli Eva Osvaldová a Michal Do-
linec, že zazneli prednášky Zásady doplňovania fondov školských knižníc (predniesla Klára 
Kislingerová, riaditeľka OK), Knihovnícko-bibliografická príprava žiakov ZDŠ (predniesla 
Eva Osvaldová, metodička OK), Organizačné predpoklady práce školských knižníc (prednie-
sol I. Medveď, okr. školský inšpektor), Základy knižničnej techniky školských knižníc (pred-
niesla Klára Kislingerová, riaditeľka OK) a že účasť na školení bola hojná.  
(Kislingerová 1972a). 

Z archívu KJK: 
 

Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Kislingerová, Klára: Plán činnosti na rok 1972. Dokument obsahuje: Hlavné úlohy; 

Činnosť knižnice v sídle; Technické a iné práce; Osvetová činnosť; Činnosť metodic-
ko-bibliografického oddelenia; Vydavateľská činnosť. 

Výber z dokumentu: 
Budovanie ústredného katalógu kníh ľudových knižníc (s. 4): 
 V roku 1972 sa začne s budovaním ústredného katalógu kníh, umiestnených v ĽK 
v okrese tak, že najprv sa spracujú novonakúpené knihy v roku 1972 a postupne dozadu sa 
bude spracovávať i starší fond. … (Kislingerová 1972b, s. 4).  
 
 Kislingerová, Klára: Správy pre knihovníkov č. 1/1972. Dokument obsahuje: Z čin-

nosti ľudových knižníc okresu Žiar nad Hronom v roku 1971; Číselný prehľad o čin-
nosti ľudových knižníc v roku 1971; Porovnanie plánu a plnenia hlavných ukazovate-
ľov za rok 1971; Plán hlavných ukazovateľov (výpožičiek a čitateľov) na rok 1972; 
Čerpanie finančných prostriedkov na nákup literatúry v roku 1972 podľa jednotlivých 
knižníc; Knihy pre všetkých?; Jednotný systém brannej výchovy obyvateľstva ČSSR. 

Výber z dokumentu: 
Rok 1972 bol UNESCOm vyhlásený za Medzinárodný rok knihy a OK si pri tejto príleži-
tosti okrem iných dala za úlohu zriadiť oddelenie politickej literatúry (OPL) pri Okresnej 
knižnici:  

Knihy pre všetkých. 
 Mesiac marec sa už tradične nesie v znamení zvýšenej aktivity práce s knihou … 
 Tohtoročný Mesiac knihy bude o to významnejší, že bude prebiehať v roku, ktorý bol 
na 16. zasadnutí Valného zhromaždenia UNESCO vyhlásený za Medzinárodný rok knihy. … 
 I knižnice v našom okrese celou radou významných podujatí prispejú k dôstojnému 
priebehu tohto, tak ojedinelého a významného podniku. … 
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 Jednou z mimoriadne významných a náročných úloh bude zriadenie oddelenia politic-
kej literatúry pri Okresnej knižnici, ktoré mienime dať našej čitateľskej verejnosti do užíva-
nia ešte v priebehu tohto roku. … 
 A tak v roku 1972 nestane sa len mesiac marec obdobím, kedy sa naše knižnice vo 
zvýšenej miere snažia vstúpiť do povedomia našej verejnosti, ale celý rok 1972 bude rokom 
rozličných, knihu a čítanie propagujúcich podujatí tak, ako o tom hovorí i ústredné heslo Me-
dzinárodného roku knihy: „KNIHY PRE VŠETKÝCH“. (Kislingerová 1972c). 
Poznámka: Úloha bola splnená. 17. júna 1974, kedy OPL zahájilo svoju činnosť.  
 
 Dolinec, Michal: Správy pre knihovníkov č. 2/1972. Prehľad o činnosti školských 

knižníc v školskom roku 1970/1971.  
 Kislingerová, Klára: Správy pre knihovníkov č. 3/1972. Prehľad o činnosti knižníc 

ZV ROH v roku 1971.  
 Dolinec, Michal: Správy pre knihovníkov č. 4/1972. Prehľad o činnosti školských 

knižníc v školskom roku 1971/1972.  
 Kolektív pracovníkov OK: Správy pre knihovníkov č. 5/1972. Dokument obsahuje 

aj: Relácia do rozhlasu; Libretá výstaviek; Bibliografický leták na pomoc pri indivi-
duálnej práci s čitateľom; Čo nového v knižniciach; Súťaž aktivity ľudových knižníc 
okresu Žiar nad Hronom; Súťaž aktivity profesionálnych knižníc v práci s politickou 
literatúrou. Na s. 16-19 tohto materiálu sa nachádza príspevok Michala Dolinca: Čo 
nového v knižniciach, v ktorom sú uvedené správy o stave knižníc s menoslovmi kni-
hovníkov. Jedná sa o knižnice v Antole (dnes Svätý Anton), Banskej Belej, Hronskom 
Beňadiku, Malej Lehote, Horných Hámroch, Janovej Lehote, Tekovskej Breznici, Te-
kovských Nemciach, Ostrom Grúni, Hliníku nad Hronom, Hornej Ždani, Revištskom 
Podzámčí a v Banskej Štiavnici. 

 
Výročné správy: 
 Kislingerová, Klára: Výročná správa o činnosti knižnice za rok 1972. Dokument ob-

sahuje: Organizácia a riadenie práce; Akvizícia, katalogizácia a ochrana knižničného 
fondu; Práca s čitateľom; Osvetová činnosť; Metodická a bibliografická činnosť; Vy-
davateľská činnosť; Financie a hospodárenie.  

Výber z dokumentu: 
Personálne obsadenie (s. 1 a 2): 
Organizačné členenie a obsadenie jednotlivých funkcií: 
vedenie knižnice –   

riaditeľka Klára Kislingerová, ktorú v jej neprítomnosti 
zastupovala Lena Mensatorisová 

 
oddelenie služieb čitateľom – 

    vedúca oddelenia – Lena Mensatorisová 
 odborný pracovník – Zuzana Heuslerová – zastupovala Lenu 

Mensatorisovú 
    Anna Marková, spracovávanie fondov 

pracovník prevádzky –   
    Alžbeta Rudnayová, spracovávanie fondov, brigádnička 
    Jiřina Grossmannová, pomocná pracovníčka 
    Drahomíra Schmidtová, práca s detským čitateľom –  
    brigádnička 
    Anna Zobeková, pomocná pracovníčka, brigádnička  
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oddelenie metodické a bibliografické –  

    vedúca oddelenia – Eva Osvaldová  
    odborný pracovník – Jana Fecková 
    Danica Felixová, bibliografka 
 pracovník prevádzky –  
    Michal Dolinec 
    Viera Vollmannová, brigádnička 

oddelenie hospodársko-správne – 
    Valentín Orlický, referent 
    Anna Kováčová, samostatný referent   
    Mária Sklenková 

 
Čitatelia (s. 5): 

Stav k 31. 12. 1971  1226 
Stav k 31. 12. 1972  1258 

 
Najčítanejšie knihy (s. 7): 

Pre dospelých: A. Dumas: Vikomt de Bragelonne, L. N. Tolstoj: Vojna a mier, M. J.  
Zagorka: Gričská čarodejnica. 

Pre mládež: L. M. Montgomeryová: Anna zo zeleného domu, E. R. Burrougs: Tarzan 
z rodu opíc, V. J. Staněk: Veľký obrazový atlas zvierat, A. S. Puškin: Rozprávky. 
 
Podujatia pre verejnosť (výber, s. 7): 
 ... úspešným podujatím bola beseda so spisovateľom pre mládež Ferdinandom Gaba-
jom poriadaná z príležitosti 100. výročia narodenia národnej umelkyne Ľudmily Podjavorin-
skej. … (Kislingerová 1973a, s. 1 a 2, 5, 7). 
 
Noví pracovníci: Anna Kováčová, Valentín Orlický, Alžbeta Rudnayová, Drahomíra 
Schmidtová, Mária Sklenková, Viera Vollmannová, Anna Zobeková.  
 

Rok 1973 

 
 

Z archívu KJK: 
 
Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Kislingerová, Klára: Plán činnosti na rok 1973. Dokument obsahuje: Hlavné úlohy; 

Činnosť knižnice v sídle; Technické a iné práce; Osvetová činnosť; Činnosť metodic-
ko-bibliografického oddelenia; Vydavateľská činnosť. 

 

 Kislingerová, Klára – Dolinec, Michal: Správy pre knihovníkov okresu Žiar nad 
Hronom č. 1/1973. Dokument obsahuje: Úvod; Prehľad hlavných ukazovateľov v ľu-
dových knižniciach v roku 1972; Poradie knižníc podľa dosiahnutých výsledkov 
v hlavných ukazovateľoch; Porovnanie počtu výpožičiek a čitateľov – plán a skutoč-
nosť 1972; Porovnanie počtu výpožičiek a čitateľov – skutočnosť 1971 a 1972; Plán 
hlavných úloh – výpožičky a čitatelia na rok 1973; Príspevky na nákup literatúry 
a čerpanie v roku 1972; Zoznam ľudových knižníc a knihovníkov okresu Žiar nad Hro-
nom; Mesiac knihy 1973. 
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 Kislingerová, Klára – Dolinec, Michal: Správy pre knihovníkov okresu Žiar nad 
Hronom č. 2/1973. Prehľad o činnosti knižníc ZV ROH v roku 1972. 

 Dolinec, Michal: Správy pre knihovníkov okresu Žiar nad Hronom č. 4/1973. Prehľad 
o činnosti školských knižníc v školskom roku 1972/1973. 

 
V roku 1973 OK vydala aj tieto zaujímavé sumarizačné materiály: 
 Dolinec, Michal: Prehľad o činnosti ľudových knižníc okresu Žiar nad Hronom v ro-

koch 1970 - 1972. Dokument obsahuje prehľadné tabuľky a grafy. 
 Kislingerová, Klára: Výsledky činnosti ľudových knižníc okresu Žiar nad Hronom 

1960 - 1972. 
   
Výročné správy: 
 Kislingerová, Klára: Výročná správa o činnosti knižnice 1973. Dokument obsahuje: 

Organizácia a riadenie práce; Akvizícia, katalogizácia a ochrana knižničného fondu; 
Práca s čitateľom; Osvetová činnosť; Metodická činnosť; Vydavateľská činnosť; Fi-
nancie a hospodárenie. Na s. 11-12 sa nachádzajú bibliografické záznamy článkov 
o činnosti knižníc a na s. 12, v časti Financie a hospodárenie, sa spomína, že v roku 
1973 prešla knižnica na podvojný systém účtovania. 

Výber z dokumentu: 
Personálne obsadenie OK v roku 1973 (s. 1): 
 Organizačné členenie a obsadenie jednotlivých funkcií v roku 1973: 
vedenie knižnice  – riaditeľka   Klára Kislingerová 
oddelenie služieb čitateľom 
    – vedúca oddelenia  Lena Mensatorisová 
    – odborný pracovník  Viera Hromadová 

– pracovník prevádzky Viera Vollmannová –  
       spracovávanie fondov 
       Drahomíra Schmidtová –  
       pomocná pracovníčka 
       Anna Zobeková – pomocná pracovníčka 
oddelenie metodické a bibliografické 
    – vedúca oddelenia Eva Osvaldová   
    – odborný pracovník Michal Dolinec  

Jana Fecková  
       Magdaléna Žabková  
oddelenie hospodársko-správne 
    – samostatný referent Anna Kováčová 

– Mária Sklenková  
 
Čitatelia (s. 5): 

Stav k 31. 12. 1973   1289  
 

Najčítanejšie knihy (s. 7): 
Hailey, A.: Hotel; Hečko, F.: Červené víno; Polevoj, B.: Doktorka Viera; Lagerlöfová, S.: 
Gösta Berling; Defoe, D.: Robinson Crusoe; Sutejev, V. : Rozprávky a obrázky; Horák, J.: 
Povesti. 
 
Podujatia pre verejnosť (výber, s. 8): 
 … beseda so spisovateľom Jánom Bodenekom a beseda v pionierskom tábore so spi-
sovateľom Jozefom Horákom … (Kislingerová 1974a, s. 1, 5, 7, 8).  
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Noví pracovníci: Viera Hromadová (neskôr Slašťanová), Magdaléna Žabková (neskôr Bí-
rešová).  
 

 22 
 

Rok 1974 

 
 

Umiestnenie knižnice:    
Zápis napísaný dňa 25. júna 1974 na jednaní za účelom stanoviska a podania návrhu 

na využitie budovy číslo 94 – MsOB (vtedajšie sídlo knižnice) prezrádza, že budova nutne po-
trebuje opravu, že Mestskú osvetovú besedu rokujúci plánovali ponechať v budove č. 94 a os-
tatné zainteresované inštitúcie, vrátane Okresnej knižnice, postupne mali byť premiestňované. 
Z uvedeného vyplýva, že v knižnici sa opäť obnovil veľký a vleklý problém s jej umiestne-
ním.  
 

Z archívu KJK: 
 
Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Kislingerová, Klára – Dolinec, Michal: Komentár k okresnému výkazu o ľudových 

knižniciach za rok 1974. Dokument obsahuje: Počet obyvateľov okresu; Počet kniž-
níc v okrese; Zmeny v sieti ľudových knižníc; Umiestnenie knižníc v okrese; Knižný 
fond; Čitatelia; Výpožičky; Osvetová činnosť; Metodicko-inštruktážne návštevy; Adre-
sár knižníc s profesionálnymi pracovníkmi; Školenia a porady knihovníkov; Finančné 
prostriedky; Vydavateľská činnosť; Články o činnosti knižníc; Medziknižničná výpo-
žičná služba. 

Výber z dokumentu: 
Na s. 4-10 uvedeného dokumentu sa nachádza Adresár knižníc s profesionálnymi pracovníkmi 
aj s týmito info: 
 
                                                 
22 Aj takto sa snažili v OK získať deti za svojich čitateľov. 
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Výpožičný čas a personálne obsadenie: 
Okresná knižnica Žiar nad Hronom so sídlom v Kremnici 

 Križkova ul. 94, 967 21 Kremnica 
 výpožičné dni a hodiny: pondelok 10,00 – 19,00 
     utorok  10,00 – 19,00 
     streda  10,00 – 19,00 
     piatok  10,00 – 19,00 
Personálne obsadenie: 
Klára Kislingerová,   … riaditeľka OK    
Lena Mensatorisová,  … vedúca výpožičného oddelenia 
Viera Hromadová,  … odborný pracovník výpožičného oddelenia 
Anna Marková,  … odborný pracovník oddelenia politickej literatúry 
Mária Staneková,  … odborný pracovník výpožičného oddelenia 
Magdaléna Bírešová ,  … odborný pracovník oddelenia pre mládež 
Eleonóra Filipčanová,  … odborný pracovník výpožičného oddelenia   
Viera Vollmannová,  … pracovník prevádzky oddelenia fondov 
Michal Dolinec,   … odborný pracovník metodického oddelenia 
Zuzana Heuslerová,  … odborný pracovník metodického oddelenia 
Anna Kováčová,   … samostatný referent oddelenia hospodársko-správneho  
(Kislingerová 1974b; Dolinec 1974b). 
 

 Plán činnosti 1974. Dokument obsahuje: Hlavné úlohy; Činnosť knižnice v sídle; Os-
vetová činnosť; Technické a iné práce; Činnosť metodického oddelenia; Činnosť os-
tatných ľudových knižníc v okrese. 

 Kislingerová, Klára: Správy pre knihovníkov č. 1/1974. Prehľad o činnosti knižníc 
ZV ROH v roku 1973. 

 Dolinec, Michal: Správy pre knihovníkov č. 2/1974. Prehľad o činnosti ľudových 
knižníc v roku 1973. 

 Staneková, Mária – Dolinec, Michal: Správy pre knihovníkov č. 4/1974. Prehľad 
o činnosti školských knižníc v školskom roku 1973/1974. 

 Plnenie úloh rozvoja knižníc so zameraním na budovanie oddelení politickej literatúry 
na základe uznesenia Rady ONV č. 161/73/XII.  

Výber z dokumentu: 
V roku 1974 získala knižnica ďalšiu miestnosť. Takto sa o tom píše na s. 7 Plnenia úloh roz-
voja knižníc…: 
Priestory knižnice:  
 Po počiatočných – dosť dlho trvajúcich ťažkostiach najmä priestorového charakteru –
… bola Okresnej knižnici pridelená miestnosť o rozlohe cca 28 m². … 
 
Oddelenie politickej literatúry – situácia z obdobia jeho vzniku zo Správy o činnosti OK za 
uplynulé volebné obdobie 1976 (s. 10): 
ČINNOSŤ ODDELENIA POLITICKEJ LITERATÚRY 
 … oddelenie politickej literatúry začalo svoju činnosť 17. júna 1974. Do oddelenia bo-
la sústredená literatúra z oblasti spoločensko-politických vied. … 
 
 Od začiatku svojej činnosti oddelenie začalo vytvárať podmienky pre informačný sys-
tém z oblasti spoločensko-politických vied. Začali sa budovať informačné kartotéky podľa po-
treby a požiadaviek používateľov. Je to: medzinárodná politika, vnútroštátne udalosti, filozo-
fia, ateizmus, významné výročia a udalosti, ekonómia, životopisy dôležitých osobností. 
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Podujatia pre verejnosť (s. 3): 
 Veľký ohlas medzi mládežou mala beseda s redaktormi časopisu „Kamarát“, ktorá 
bola organizovaná pri príležitosti Dňa tlače, rozhlasu a televízie. … 
(Správa o činnosti Okresnej knižnice za uplynulé volebné obdobie 1976, s. 3, 10). 
 

Noví pracovníci: Eleonóra Filipčanová, Mária Staneková (neskôr Vršková).  
 

 23  
 

Rok 1975 

 
 

Z archívu KJK: 
 

Analytické a koncepčné dokumenty: 
Výročné správy: 
 Kislingerová, Klára: Výročná správa o činnosti knižnice 1975. Dokument obsahuje: 

Organizácia a riadenie práce; Knižničný fond; Práca s čitateľom; Osvetová činnosť; 
Činnosť oddelenia politickej literatúry; Činnosť bibliografického úseku; Metodická 
činnosť; Vydavateľská činnosť; Články o činnosti knižnice; Rozbor hospodárenia. 

Výber z dokumentu: 
Personálne obsadenie (s. 1): 

                                                 
23 Informácie pre deti z roku 1974. 
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Organizačné členenie a obsadenie jednotlivých funkcií v roku 1975: 
vedenie knižnice  riaditeľka   Klára Kislingerová 
 
oddelenie služieb čitateľom a oddelenie politickej literatúry 
    vedúca oddelenia  Lena Mensatorisová 
    odborný pracovník Mária Vršková   
       Magdaléna Bosmannová 
    odborný pracovník Magdaléna Bírešová 
    odborný pracovník Danica Felixová 
    odborný pracovník Anna Marková   
       Eleonóra Filipčanová 
    odborný pracovník Zuzana Heuslerová   
       Daniela Jančová 
    pracovník prevádzky Viera Vollmannová 
oddelenie metodické  vedúci oddelenia Michal Dolinec 
    odborný pracovník Viera Hromadová 
úsek hospodársko-správny 
    samostatný referent Anna Kováčová 
    ďalšie profesie Anna Paučová 
 
Čitatelia (s. 5): 
 Stav k 31. 12. 1974  1299 
 Stav k 31. 12. 1975   1521 
 
Podujatia pre verejnosť (výber, s. 8): 
 Najväčšiemu záujmu sa tešili beseda s priamym účastníkom oslobodzovacích bojov 
majorom Petrom Purdešom, mestská konferencia o knihe L. Svobodu Z Buzuluku do Prahy 
a beseda so žiakmi a pedagógmi sovietskej školy zo Zvolena. 
 
Bibliografia (s. 10-11): 
 Ako súčasť oddelenia politickej literatúry pracoval v roku 1975 aj úsek bibliografický.  
 Bibliografický úsek začal v roku 1975 po dlhšej prestávke (miesto bibliografa nebolo 
obsadené) svoju činnosť. … Pracovníčka tohto úseku usporiadala a zaktualizovala regál 
s bibliografickými materiálmi. … Bibliografický úsek pripravil prednášky Čo je to bibliogra-
fia a Druhy a formy bibliografie. … (Kislingerová 1975a, [1976a], s. 1, 5, 8, 10-11). 
 
 Kislingerová, Klára: Plán činnosti 1975. Dokument obsahuje: Činnosť knižnice 

v sídle; Osvetová činnosť; Technické a iné práce; Činnosť metodického oddelenia; Vy-
davateľská činnosť; Hospodársko-administratívny úsek OK; Bežné práce. 

 Kislingerová, Klára: Správa o plnení plánu rozvoja knižníc. 
 Kislingerová, Klára: Správy pre knihovníkov č. 2/1975. Prehľad o činnosti odboro-

vých knižníc v roku 1974. 
 Dolinec, Michal: Správy pre knihovníkov č. 3/1975. Prehľad o činnosti ľudových 

knižníc v roku 1974. 
 Dolinec, Michal: Správy pre knihovníkov č. 9/1975. Prehľad o činnosti školských 

knižníc v školskom roku 1974/1975. 
 Kislingerová, Klára: Perspektívy rozvoja siete ľudových knižníc okresu Žiar nad 

Hronom na roky 1976 - 1980. 
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Bibliografie (výber): 
V roku 1975 OK vydala tieto zaujímavé odporúčajúce bibliografie:  
 Felixová, Danica: Postavenie žien vo svete (k Medzinárodnému roku ženy). 
 Felixová, Danica: Boj proti alkoholizmu.  
 Felixová, Danica: Astronómia a kozmonautika.  
 

Metodické letáky (výber): 
 Mensatorisová, Lena: Stručné základy spracovania knižných zbierok.  

 
 
Noví pracovníci: Magdaléna Bosmannová, Daniela Jančová (neskôr Karvašová).  
 
 

Rok 1976 

 
 
 

V Zázname z gremiálnej porady OK, zo dňa 4. novembra 1976 sú zachytené tieto or-
ganizačné zmeny: 
 Odčlenilo sa oddelenie politickej literatúry od oddelenia práce s čitateľom. 
Obsadenie týchto oddelení je nasledovné: 
Oddelenie politickej literatúry 
vedúca oddelenia   Lena Mensatorisová 
odborné pracovníčky   Danica Felixová 
     Magdaléna Bírešová 
Oddelenie práce s čitateľom 
vedúca oddelenia   Viera Hromadová  
odborné pracovníčky   Magdaléna Bosmannová 
     Viera Vollmannová 
pracovníci prevádzky   Marian Sýkora 
     Katarína Hovádová 
(Kislingerová 1976b). 
 

Z archívu KJK: 
 
Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Kislingerová, Klára: Správy pre knihovníkov č. 3/1976. Prehľad o činnosti odboro-

vých knižníc v roku 1975. 
 Dolinec, Michal: Správy pre knihovníkov č. 6/1976. Prehľad o činnosti školských 

knižníc v školskom roku 1975/1976. 
 Prehľad činnosti ľudových knižníc okresu Žiar nad Hronom 1971 - 1975. Dokument 

obsahuje prehľadné tabuľky. 
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 Správa o činnosti Okresnej knižnice za uplynulé volebné obdobie. Dokument obsahu-
je: Plnenie hlavných úloh; Práca s kádrami a kádrové obsadenie zariadenia; Činnosť 
oddelenia politickej literatúry; Činnosť metodického oddelenia; Finančné zabezpeče-
nie; Opatrenia pre nastávajúce obdobie.  

Výber z dokumentu: 
Na s. 5 sa píše o družbe: 
 … prehlbovať spoluprácu a družobné styky s jednotnou sústavou knižníc v okrese Svi-
tavy … 
 
Personálne obsadenie (s. 9): 
vedenie knižnice   – riaditeľka    Klára Kislingerová 
 
oddelenie služieb čitateľom a oddelenie politickej literatúry 
    – vedúca oddelenia  Lena Mensatorisová 
    – odborný pracovník  Viera Hromadová 
    – odborný pracovník  Danica Felixová 
    – odborný pracovník   Magdaléna Bírešová 
    – odborný pracovník  Viera Vollmannová 
    – odborný pracovník  Magdaléna Bosmannová 
    – pracovník prevádzky Marian Sýkora 
 
oddelenie metodické  – vedúci oddelenia  Michal Dolinec 
    – odborný pracovník  Daniela Jančová  

 
úsek hospodársko-správny – samostatný referent  Anna Kováčová 
     
Metodická činnosť (s. 12): 
Situáciu a popis práce na metodickom oddelení dokumentuje citát: 

Je nutné konštatovať, že metodické oddelenie OK je personálne nedobudované, pre-
tože pre náročnosť a mnohostrannosť práce, ako i sťažené podmienky, je pomerne ťažké na 
tomto úseku stabilizovať kádre. Avšak aj napriek tomuto nepriaznivému stavu je možno pove-
dať, že oddelenie každoročne plní prevažnú časť plánovaných úloh a navyše plní i úlohy ne-
plánované, ktoré sa v priebehu roka vyskytnú. 
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Základnou činnosťou tohto oddelenia je konkrétna metodická pomoc nižšie organizo-
vaným knižniciam jednotnej sústavy v regióne formou metodických návštev, pri ktorých sa 
prepracováva základná knihovnícka evidencia, vykonávajú sa revízie knižného fondu, uvádza 
sa novo profesionalizovaná knižnica do chodu, dávajú sa inštrukcie novému knihovníkovi 
a podobne. Okrem toho sú to tiež bežné metodické návštevy informatívneho charakteru. Počet 
vykonaných metodických návštev v jednotlivých rokoch činil: 1972 - 158, 1973 - 70, 1974 - 
81, 1975 - 94. … 
Ďalej oddelenie každoročne zabezpečuje zostavenie okresného štatistického výkazu o činnosti 
ľudových knižníc, rozbory činnosti jednotlivých sietí, ako i rôzne výskumy organizované Mati-
cou slovenskou. 
 Zabezpečuje tiež prípravu a náplň porád, aktívov a seminárov. 
 Nemalou mierou sa podieľa i na vydavateľskej činnosti OK, keď ročne vypracuje a vy-
dá 8-12 metodických materiálov, určených na pomoc nižšie organizovaným knižniciam. 
 O tom, že činnosť tohto oddelenia je systematická, konkrétna a cieľavedome zamera-
ná, svedčí i zlepšenie priestorového a materiálneho vybavenia viacerých knižníc na obciach, 
ako i snaha o čiastočnú profesionalizáciu. Svojím prístupom k plneniu úloh sa toto oddelenie 
v nemalej miere podieľa i na tom, že činnosť väčšiny ľudových knižníc v okrese má vzostupnú 
tendenciu, pričom dôraz sa kladie i na kvalitu práce. … 
(Správa o činnosti Okresnej knižnice za uplynulé volebné obdobie 1976, s. 5, 9, 12). 
 
Čitatelia z dokumentu 30 rokov budovania socialistického knihovníctva … : 
 Počet čitateľov dosiahol číslo 1633. (Dolinec 1978b, s. 10).  
 
Noví pracovníci: Katarína Hovádová, Ľubica Mokrošová, Marian Sýkora.  
 

Rok 1977 

 
 

Z archívu KJK: 
 
Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Hlavné úlohy Okresnej knižnice, mestských a miestnych ľudových knižníc na rok 1977. 

Výber z dokumentu: 
V bode č. 16 (s. 3) Hlavných úloh sa pojednáva o presťahovaní oddelenia politickej literatú-
ry do nových priestorov v Žiari nad Hronom. 
 
 Dolinec, Michal: Spravodaj pre knihovníkov okresu Žiar nad Hronom č. 1/1977. Plán 

hlavných ukazovateľov činnosti ľudových knižníc pre rok 1977. 
 Kislingerová, Klára: Spravodaj pre knihovníkov okresu Žiar nad Hronom č. 2/1977. 

Prehľad o činnosti knižníc ZV ROH v okrese v roku 1976. 
 Karvašová, Daniela – Dolinec, Michal: Správy pre knihovníkov č. 4/1977. Rozbor 

činnosti ľudových knižníc za rok 1976. 
 Karvašová, Daniela: Spravodaj pre knihovníkov č. 5. Prehľad o činnosti školských 

knižníc v školskom roku 1976/1977. 
 
Bibliografie (výber z odporúčajúcich bibliografií): 
 Felixová, Danica: Sociológia. 
 Felixová, Danica: Vzťahy dospievajúcej mládeže. 
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 Felixová, Danica: Osveta a literatúra. 
  

Metodické letáky: 
 Dolinec, Michal: Budovanie systematického katalógu v profesionálnych a profesiona-

lizovaných knižniciach okresu Žiar nad Hronom.  
Výber z dokumentu: 
V roku 1977 OK začala s distribúciou sád katalógových lístkov pre systematický katalóg: 
 Okresná knižnica v záujme skvalitnenia služieb čitateľom v ľudových knižniciach okre-
su začína v roku 1977 zasielať všetkým profesionálnym a profesionalizovaným knižniciam sa-
dy katalógových lístkov pre systematický katalóg. 
 Lístky pre systematický katalóg bude Okresná knižnica zasielať na tituly odbornej (ná-
učnej) literatúry, ktoré cestou centrálneho nákupu jednotlivé knižnice dostávajú. 
 Systematický katalóg sa buduje na základe číselného znaku Medzinárodného desatin-
ného triedenia … Znak MDT je v podstate číslom vyjadrený obsah knihy. … 
(Dolinec 1977, s. 1). 
 
Noví pracovníci: Alena Šimčíková (neskôr Görögová).  
 
 

Rok 1978  

 
 

Z archívu KJK: 
 
Udalosti: 

V tomto roku knihovnícka obec v celej republike žila správou, že 44. zasadnutie rady 
IFLA bude vo Vysokých Tatrách. Miesto zasadnutia schválili vtedajší najvyšší predstavitelia 
IFLA – pán Preben Kirkegaard, prezident IFLA a pani Margreet Wijnstroom, generálna 
sekretárka IFLA, ktorí prijali pozvanie ministra kultúry na týždňový pobyt u nás. 
  Po prvý raz v histórii uskutoční sa zasadanie Rady IFLA v ČSSR, v krajine, ktorá stála 
takpovediac, pri kolíske tejto svetovej knižničnej federácie, vysloviac návrh na jej vytvorenie 
pri príležitosti medzinárodnej porady knihovníkov, ktorá sa konala v Prahe v roku 1926. Bude 
to veľká príležitosť predstaviť sa na svetovom fóre. (Dolinec 1978a). 
 
Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Kislingerová, Klára: Plán činnosti 1978. Dokument obsahuje: Hlavné úlohy; Kniž-

ničný fond; Služby knižnice; Činnosť oddelenia politickej literatúry; Činnosť metodic-
kého oddelenia; Vydavateľská činnosť OK; Hospodársko-správna činnosť; Organizač-
ná a riadiaca činnosť; Pracovníci knižnice; Účasť na knihovníckych podujatiach; Spo-
lupráca s inými knižnicami; Neplánované úlohy. 

 Dolinec, Michal: Spravodaj pre knihovníkov č. 1/1978. Plán hlavných ukazovateľov 
činnosti ľudových knižníc pre rok 1978. 

 Dolinec, Michal: Spravodaj pre knihovníkov č. 2/1978. Rozbor činnosti ľudových 
knižníc za rok 1977. 

 
Metodické letáky: 
 Dolinec, Michal: Medzinárodná federácia knižničných zväzov a inštitúcií – IFLA. 

Poznámka: Podľa odborných článkov PhDr. Heleny Kolářovej, vedúcej oddelenia 
knižníc a VTEI MK SSR, metodik OK vypracoval leták a informoval knihovníkov 
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v okrese Žiar nad Hronom o  histórii a o 44. zasadaní rady IFLA vo Vysokých Tat-
rách. 

 Dolinec, Michal: 30 rokov budovania socialistického knihovníctva v okrese Žiar nad 
Hronom. Dokument obsahuje: Jednotná sústava knižníc; Ľudové knižnice; Počet 
knižníc a pobočiek; Počet zväzkov v ľudových knižniciach; Rozdelenie náučnej litera-
túry podľa jednotlivých skupín; Prehľad počtu čitateľov; Výpožičky; Rozdelenie výpo-
žičiek náučnej literatúry podľa jednotlivých druhov; Prehľad činnosti OK v Kremnici; 
Školské knižnice; Odborárske knižnice. 

 
Bibliografie (výber odporúčajúcich bibliografií): 
 Mensatorisová, Lena: Ovocinárstvo.  
 Mensatorisová, Lena: Starostlivosť o dieťa.  

 
Výročné správy: 
 Kislingerová, Klára: Výročná správa o činnosti knižnice za rok 1978. Dokument ob-

sahuje: Organizačné členenie; Knižničný fond; Práca s čitateľom; Výpožičky; Najčí-
tanejšie knihy; Kultúrno-výchovná činnosť; Medziknižničná výpožičná služba; Čin-
nosť oddelenia politickej literatúry; Úsek bibliografie; Činnosť metodického odde-
lenia; Vydavateľská činnosť metodického oddelenia; Články uverejnené v tlači; Roz-
bor hospodárenia. 

Výber z dokumentu: 
Personálne obsadenie (s. 1): 
vedenie knižnice  riaditeľka  Klára Kislingerová 

 

oddelenie práce s čitateľom 
 vedúca oddelenia (sam. odb. prac.)  Viera Hromadová 
 odborný pracovník (pre prácu s mládežou) Magdaléna Bosmannová 
 odborný pracovník (pre prácu s dosp. čit.) Alena Šimčíková 
 odborný pracovník (sprac. fondov)  Viera Vollmannová 
 pracovník prevádzky    Katarína Hovádová 
 

oddelenie politickej literatúry  
 vedúca oddelenia (sam. odb. prac.)  Danica Felixová 
 sam. odb. pracovník (bibliograf)  Lena Mensatorisová 
 pracovník prevádzky    Ľubica Mokrošová 
 

oddelenie metodické 
 vedúci oddelenia (sam. odb. prac.)  Michal Dolinec 
 odborný pracovník    Magdaléna Bírešová 
 

úsek hospodársko-správny 
 samostatný referent    Anna Kováčová 
 ďalšie profesie    Mária Prokeinová 
 

Poznámka: Bibliografická služba bola organizačne pričlenená k oddeleniu politickej lite-
ratúry Okresnej knižnice. 
 
Čitatelia (s. 4): 
 Stav k 31. 12. 1978  1703 
 
Najčítanejšie knihy (s. 6): 
 V. Zamarovský: Za siedmimi divmi sveta; A. N. Tolstoj: Krížová cesta; A. Dumas: 
Kráľovná Margot; A. Tolstoj: Zlatý kľúčik; J. Przymanowski: Štyria tankisti a pes. 
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Podujatia pre verejnosť (výber, s. 6-7): 
 Rok 1978 bol rokom Medzinárodného festivalu mládeže a študentstva, preto sme do  
knižnice pozvali priameho účastníka tohto podujatia – redaktora mládežníckeho denníka Sme-
na Milana Štefanku. … 
Zaujímavé tiež boli besedy so spisovateľom Ivanom Izakovičom a s prekladateľkou sovietskej 
literatúry a redaktorkou vydavateľstva Smena Martou Lesnou. 
 
Oddelenie politickej literatúry: 
Na s. 8-12 Výročnej správy … sa nachádza Činnosť oddelenia politickej literatúry, kde je za-
chytená situácia okolo presťahovania OPL do ZH: 
 V súvislosti s premiestnením oddelenia politickej literatúry Okresnej knižnice z Krem-
nice do Žiaru nad Hronom sa činnosť začiatkom roku 1978 zameriavala na zabezpečenie or-
ganizačných prác: inštaláciu elektrického osvetlenia, dovoz objednaného nábytku, regálov 
a ostatného zariadenia. 
 Ešte koncom roku 1977 bola vyčlenená politická literatúra z fondu OPL OK v Krem-
nici. Dovedna sa vyčlenilo 1 614 zväzkov tejto literatúry. Od januára do mája 1978 sme sa 
zamerali na dôkladné spracovanie knižného fondu. Začali sme budovať informačný systém 
oddelenia … 
 Od 2. mája 1978 sme oddelenie sprístupnili verejnosti. Používateľom sú k dispozícii 
okrem výpožičných miestností aj čitáreň a študovňa … 
Poznámka: OPL sídlilo na adrese ul. Hutníkov 6/9 ZH. 
 
Bibliografia (s. 11): 
 Úsek bibliografie je súčasťou oddelenia politickej literatúry. Pracovníčka na tomto 
úseku sa zameriavala hlavne na vydávanie bibliografických a informačných materiálov.… 
(Kislingerová 1979a, s. 1, 4, 6-7, 8-12). 
 
Noví pracovníci: Miroslava Kováčová, Anna Mistríková, Mária Prokeinová.  
 

Rok 1979  

 
 

Z archívu KJK: 
 
Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Kislingerová, Klára: Plán činnosti 1979. Dokument obsahuje: Hlavné úlohy knižníc 

v roku 1979; Knižný fond; Služby knižnice; Činnosť oddelenia politickej literatúry; 
Činnosť metodického oddelenia; Vydavateľská činnosť okresnej knižnice; Činnosť 
ekonomického úseku OK; Organizačná a riadiaca činnosť; Pracovníci knižnice; 
Účasť na knihovníckych podujatiach; Spolupráca s inými knižnicami; neplánované 
úlohy. 

Výber z dokumentu: 
Ochrana knižného fondu a centrálny nákup kníh (s. 8): 
 V záujme ochrany knižného fondu, nové knihy – ako i staršie – už poškodené, budú sa 
baliť do fólie. … 
 Ďalej – tak, ako každoročne sa vypracuje centrálna objednávka nákupu literatúry na 
rok 1979 pre MsK a MĽK okresu – na základe požiadaviek, ktoré nahlásia knihovníci ľudo-
vých knižníc. Táto literatúra sa v Okresnej knižnici čiastočne knihovnícky spracováva, čo 
predstavuje vyhotovovanie knižných lístkov, katalógových lístkov pre menný katalóg (autorský 
a názvový), vpisovanie tematických znakov do kníh. Celkovo v bežnom roku plánujeme takto 
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spracovať 18 000 kníh, čo predstavuje 400 titulov. Na knihy sa vypracuje celkom 3 700 kata-
lógových lístkov a 18 000 knižných lístkov. Z celkového množstva sa tematické znaky budú 
vpisovať približne do 12 000 kníh. Takto spracované knihy expeduje okresná predajňa Slo-
venskej knihy jednotlivým knižniciam v obciach a mestách okresu. … 
 
Spolupracovníci a podujatia pre verejnosť (s. 10): 
 Celý rok 1979 bude sa niesť v znamení Medzinárodného roku dieťaťa, preto aj naša 
organizácia bude celou svojou osvetovou činnosťou túto akciu propagovať … 
 V spolupráci s I. a II. materskou školou pripravíme pre najstarší vekový stupeň pred-
školskej výchovy rozprávkové predpoludnia s postupnou prípravou na získanie za čitateľov 
knižnice. … (Kislingerová 1979b, s. 8, 10). 
 
 
 Kislingerová, Klára – Dolinec, Michal: Spravodaj pre knihovníkov č. 1/1979. 

Rozbor činnosti knižníc ROH v okrese za rok 1978. 
 Dolinec, Michal – Bírešová, Magdaléna: Spravodaj pre knihovníkov č. 2/1979. 

Rozbor činnosti ľudových knižníc v okrese za rok 1978. 
 Dolinec, Michal – Bírešová, Magdaléna: Spravodaj pre knihovníkov č. 3/1979. Plán 

hlavných ukazovateľov činnosti ľudových knižníc pre rok 1979. 
 Bírešová, Magdaléna: Spravodaj pre knihovníkov č. 4/1979. Prehľad o činnosti škol-

ských knižníc v školskom roku 1978/1979. 
 Hlavné úlohy Okresnej knižnice, mestských a miestnych ľudových knižníc v okrese 

Žiar nad Hronom na rok 1980. 
 
 
Metodické materiály a letáky (výber): 
 Bírešová, Magdaléna: Základy knižničnej techniky : metodický materiál na pomoc 

školským knižniciam okresu Žiar nad Hronom. 
 Bírešová, Magdaléna: Medzinárodný rok dieťaťa : materiál na pomoc jednotnej sú-

stave knižníc. 
 Ján Botto (k 150. výročiu narodenia) : metodický leták. 
 Október mesiac úcty k starším : metodický leták. 

 
 
Bibliografie (výber): 
 Mensatorisová, Lena: Dobré slovo v pravej chvíli : odporúčajúca bibliografia na po-

moc Zborom pre občianske záležitosti. Dokument obsahuje: Bibliografia príležitost-
ných básní k slávnostnému zápisu novorodencov; Bibliografia príležitostných básní 
k sobášom; Bibliografia príležitostných básní k občianskym pohrebom. 

 Mensatorisová, Lena: Arkadij Gajdar : odporúčajúca personálna bibliografia pre 
mládež. 

 
Výročné správy: 
 Kislingerová, Klára: Výročná správa o činnosti knižnice za rok 1979. Dokument ob-

sahuje: Organizačné členenie; Knižničný fond; Práca s čitateľom; Výpožičky; Najčí-
tanejšie knihy; Kultúrno-výchovná činnosť; Medziknižničná výpožičná služba; Činnosť 
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oddelenia politickej literatúry; Činnosť metodického oddelenia; Vydavateľská činnosť 
metodického oddelenia a bibliografického úseku; Rozbor hospodárenia. 

Výber z dokumentu: 
Personálne obsadenie (s. 1): 
vedenie knižnice   
 riaditeľka     Klára Kislingerová 

 
oddelenie práce s čitateľom 

 vedúca oddelenia – odb. knih. špec.  Viera Hromadová 
 odborný pracovník pre prácu s mládežou Magdaléna Bosmannová 
 odborný pracovník pre prácu s dosp. čit. Alena Šimčíková 
 odborný pracovník – sprac. fondov  Viera Vollmannová 
 brigádničky     Katarína Hovádová 
       Mária Schmidtová 
       Anna Mistríková 

oddelenie politickej literatúry  
 vedúca oddelenia sam. odb. knih. špec. Danica Felixová 
 odborný knihovník špec. – bibliograf Lena Mensatorisová 
 odborný knihovník    Ľubica Mokrošová  
 odborný knihovník    Miroslava Kováčová  
 brigádnička      Elena Viktorínová  
 

oddelenie metodické 
 vedúci oddelenia sam. odb. knih. špec. Michal Dolinec 
 odborný pracovník    Magdaléna Bírešová 
 

úsek hospodársko-správny 
 samostatný referent    Anna Kováčová 
 ďalšie profesie    Mária Prokeinová 
       Helena Tužinská 

Čitatelia (s. 3): 
 Stav k 31. 12. 1979  1631 + 143 čitateľov z OPL (spolu 1774) 
 
Najčítanejšie knihy (s. 5): 
 G. Husák: Svedectvo o SNP; F. Uglov: Chirurgovo srdce; A. Selinková: Désirée;  
E. Kästner: Lujza a Lotka; A. Lindgrenová: Pipi Dlhá Pančucha. 
 
Podujatia pre verejnosť (výber, s. 5-6): 
 Najatraktívnejšie boli besedy, ktorých sa zúčastnili samotní autori: Jozef Pavlovič, 
Helena Križanová-Brindzová, Miloš Krno a Štefánia Pártošová. … 
 V rámci mimoškolského vzdelávania sme v spolupráci s MO SZŽ zorganizovali cyklus 
troch prednášok o histórii mesta Kremnice, na ktorých prednášal lektor SA Pavol Kuka. 
(Kislingerová 1980a, s. 1, 3, 5). 
 
Noví pracovníci: Mária Schmidtová, Helena Tužinská, Elena Viktorínová.  
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 25 

                                                 
24 Básnička od spisovateľa Jozefa Pavloviča. Kronika 1979-1986. 
25 Návšteva knihovníkov z Brna. Kronika 1979-1986. 
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Rok 1980 

 
 

Z archívu KJK: 
 

Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Kislingerová, Klára: Spravodaj pre knihovníkov č. 1/1980. Rozbor činnosti knižníc 

ROH v okrese Žiar nad Hronom za rok 1979. 
 Kislingerová, Klára: Spravodaj pre knihovníkov č. 2/1980. Rozbor činnosti ľudových 

knižníc v okrese Žiar nad Hronom za rok 1979. 
 Bírešová, Magdaléna: Spravodaj pre knihovníkov č. 3/1980. Prehľad o činnosti škol-

ských knižníc v školskom roku 1979/1980.  
 Hlavné úlohy Okresnej knižnice, mestských a miestnych ľudových knižníc v okrese 

Žiar nad Hronom na rok 1981. 
 

Metodické materiály a podujatia pre verejnosť: 
 Kislingerová, Klára – Bírešová, Magdaléna: Metodické pokyny a námety pre čin-

nosť knižníc v Mesiaci knihy. 
Výber z dokumentu: 
Tohtoročné zameranie Mesiaca knihy je orientované na významnejšiu propagáciu súčasnej 
pôvodnej prózy a poézie a to usporiadaním Dní súčasnej pôvodnej prózy a poézie, ktoré sa 
budú každoročne poriadať na širokej báze, po prvý raz v roku 1980 v dňoch 24. 3. - 31. 3. 
1980 na záver mesiaca knihy 1980. 
 I v našom okrese bude vrcholným podujatím tohtoročného Mesiaca knihy stretnutie 
slovenských a českých prozaikov, ktorí budú besedovať na pôde nášho okresu v dňoch 12.-14. 
3. 1980. Besedy sa uskutočnia v Žiari nad Hronom, Kremnici, Novej Bani, Banskej Štiavnici 
a v Starej Kremničke. Zo 42 spisovateľov, redaktorov, literárnych kritikov, ktorí navštívia náš 
okres, uvediem mená aspoň niektorých: Miloš Krno, Vincent Šikula, Ján Bodenek, Klára Ja-
runková, Marína Čeretková, Ľuboš Jurík, Peter Andruška, Ivan Izakovič, Zdeněk Pluhař, 
Věra Adlová, Jaromír Tomeček, Pavel Francouz, Vladimír Klevis, Miroslav a Oldřich Ra-
faj a ďalší. … (Kislingerová 1980b; Bírešová 1980a, s. 1). 
 

Bulletiny: 
 Dolinec, Michal: Informačný bulletin stretnutia slovenských a českých spisovateľov – 

prozaikov v okrese Žiar nad Hronom. Dokument obsahuje: niečo z histórie okresu 
ZH, zoznam kultúrno-výchovných zariadení, múzeí, ZK ROH v okrese ZH s riadia-
cimi pracovníkmi a telefónnymi číslami, program a rozpis jednotlivých besied. 
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Metodické letáky (výber): 
 Bírešová, Magdaléna: Kukučín Martin (17. 5. 1860 - 21. 5. 1928). 
 Bírešová, Magdaléna: 35. výročie vypálenia obcí Kľak a Ostrý Grúň. 
 Bírešová, Magdaléna: Sládkovič Andrej a Hrebenda Matej.  

 
Výročné správy:  
 Kislingerová, Klára: Výročná správa o činnosti knižnice za rok 1980. Dokument ob-

sahuje: Organizačné členenie; Knižničný fond; Práca s čitateľom; Výpožičky; Najčí-
tanejšie knihy; Kultúrno-výchovná činnosť; Medziknižničná výpožičná služba; Činnosť 
oddelenia politickej literatúry; Bibliograficko-informačná činnosť OPL; Činnosť me-
todického oddelenia; Porady, aktívy, školenia; Vydavateľská činnosť metodického od-
delenia a bibliografického úseku; Rozbor hospodárenia. 

Výber z dokumentu: 
Personálne obsadenie (s. 1): 
 
Organizačné členenie 
vedenie knižnice   

riaditeľka     Klára Kislingerová 
 
oddelenie práce s čitateľom 

 vedúca oddelenia    Viera Hromadová 
 odborný knihovník pre prácu s mládežou Magdaléna Bosmannová 
 odborný knihovník pre prácu s dosp. čit. Alena Šimčíková 
 odborný knihovník – sprac. fondov  Viera Vollmannová 
 brigádničky     Katarína Hovádová 
       Mária Schmidtová 
       Božena Nemcová 
 

oddelenie politickej literatúry  
 vedúca oddelenia    Danica Felixová 
 odborný knihovník pre prácu s čitateľom Ľubica Mokrošová  
 odborný knihovník – bibliograf   Miroslava Kováčová  
  

oddelenie metodické 
 vedúci oddelenia    Michal Dolinec 
 odborný knihovník – metodik   Magdaléna Bírešová 
       Ľudmila Janečková 
       Anna Sekerešová 

úsek hospodársko-správny 
 samostatný. ekonóm    Anna Kováčová 
 ďalšie profesie    Mária Prokeinová 

       Helena Tužinská 
Čitatelia (s. 3): 
 Stav k 31. 12. 1980  1724 
 
Najčítanejšie knihy (s. 5): 
 Bezymenskij, L.: Plán Barbarossa; Šukšin, V.: Ataman Stepan Razin; Codr, M.: Ves-
mír dokorán; Němcová, Božena: Strieborná kniha rozprávok.  
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Podujatia pre verejnosť (výber, s. 5): 
 Veľkému záujmu sa tešili najmä besedy so spisovateľmi … v rámci stretnutia sloven-
ských a českých prozaikov v našom okrese … Uvedieme mená aspoň niektorých: Peter Štre-
linger, Drahoslav Machala, Stanislav Rudolf, Jiří Marek … 
(Kislingerová 1981a, s. 1, 3, 5). 
 
Noví pracovníci: Ľudmila Janečková, Božena Nemcová (neskôr Kaššová), Anna Sekere-
šová.  

 
 

Rok 1981 

 
 
 

Z archívu KJK: 
 
Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Kislingerová, Klára: Plán činnosti 1981. Dokument obsahuje: Činnosť oddelenia 

politickej literatúry; Bibliograficko-informačná činnosť; Metodická činnosť; Činnosť 
oddelenia práce s čitateľom; Knižničný fond; Služby knižnice; Činnosť metodického 
oddelenia; Vydavateľská činnosť metodického oddelenia; Činnosť ekonomického úse-
ku; Organizačná a riadiaca činnosť; Pracovníci knižnice; Účasť na knihovníckych po-
dujatiach; Spolupráca s inými knižnicami; Neplánované úlohy. 

 Spravodaj pre knihovníkov č. 1/1981. Rozbor činnosti knižníc ROH v okrese Žiar nad 
Hronom za rok 1980. 

 Karvašová, Daniela: Spravodaj pre knihovníkov č. 2/1981. Prehľad o činnosti škol-
ských knižníc v školskom roku 1980/1981.  

 Minimálny program kultúrno-osvetovej činnosti pre mestá a obce okresu Žiar nad 
Hronom pre rok 1982. 

 
Metodické letáky (výber): 
 Karvašová, Daniela: Medzinárodný rok invalidov : metodický leták.  
 Karvašová, Daniela: Pavol Orságh Hviezdoslav : metodický leták. 

 
Materiály pre čitateľské hnutie SZŽ Krása životu, ktoré vypracovali Viera Hromadová 
a Alena Šimčíková a rozobrali v nich odporúčané literárne diela (výber): 
 Ladislav Ballek: Pomocník.  
 Hana Zelinová: Volanie vetra. 

 
Bibliografie (výber):  
 Kováčová, Miroslava: Hana Zelinová : výberová personálna bibliografia. Podpísala 

nám ju samotná Hana Zelinová . 
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 Kováčová, Miroslava: Tradície baníctva a hutníctva v okrese Žiar nad Hronom : re-
gionálna bibliografia.  
 

 
 
 
Výročné správy: 
 Kislingerová, Klára: Výročná správa o činnosti knižnice za rok 1981. Dokument ob-

sahuje: Organizačné členenie; Knižničný fond; Práca s čitateľom; Výpožičky; Najčí-
tanejšie knihy; Kultúrno-výchovná činnosť; Medziknižničná výpožičná služba; Činnosť 
oddelenia politickej literatúry; Činnosť metodického oddelenia; Porady, aktívy, ško-
lenia; Vydavateľská činnosť metodického oddelenia a bibliografického úseku; Rozbor 
hospodárenia. 
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Výber z dokumentu: 
Personálne obsadenie (s. 1): 
Organizačné členenie 
vedenie knižnice   
 riaditeľka     Klára Kislingerová 
 
oddelenie práce s čitateľom 

 vedúca oddelenia    Viera Slašťanová 
 odborný knihovník pre prácu s mládežou Magdaléna Bírešová 
       Magdaléna Bosmannová  
 odborný knihovník pre prácu s dosp. čit. Alena Šimčíková 
 odborný knihovník – sprac. fondov  Viera Vollmannová 
 brigádničky     Mária Schmidtová 
       Božena Nemcová 
 

oddelenie politickej literatúry  
 vedúca oddelenia    Danica Felixová 
 odborný knihovník pre prácu s čitateľom Ľubica Mokrošová  
 odborný knihovník – bibliograf   Miroslava Kováčová  
  

oddelenie metodické 
 vedúci oddelenia    Michal Dolinec 
 odborný knihovník – metodik   Daniela Karvašová 
       Ľudmila Janečková 
       Anna Sekerešová 

úsek hospodársko-správny 
 samostatný ekonóm    Anna Kováčová 
 ďalšie profesie    Mária Prokeinová 

       Helena Tužinská 
 
Čitatelia (s. 3): 
 Stav k 31. 12. 1981  1683 
 
Najčítanejšie knihy (s. 5): 
 Pokryškin, A. J.: Vojnové nebo; Souček, L.: Tušenie tieňa; Dzvoník, E.: Tetanus; Gre-
kovová, I.: Riaditeľka hotela; Sutejev, V.: Rozprávky a obrázky; Rozum do vrecka; Horníko-
vá, A.: Červení priekopníci. 
 
Podujatia pre verejnosť (výber) a spolupracovníci (s. 6-7): 
 … medzi najzaujímavejšie podujatia patrili besedy o tradíciách baníctva v Kremnici, 
na ktoré sme pozvali bývalého kremnického baníka Bedricha Gayera. … 
… v Gymnáziu sme pripravili ku Dňu tlače, rozhlasu a televízie besedu s redaktormi masovo-
komunikačných prostriedkov Stredoslovenského kraja – denníka Smer, Československého roz-
hlasu a Slovenskej televízie a v spolupráci s materskými školami, I. a II. ZDŠ besedu s reda-
ktormi Včielky a Zorničky. … 
 Knižnica spolupracovala s materskými, základnými školami, s osobitnou školou 
a v tomto roku prišlo aj k dohode o spolupráci s kremnickými strednými školami … Na zá-
klade podpísania dohody o spolupráci s Gymnáziom a SUPŠ sme pripravili pre študentov be-
sedy s dr. Luptákom a lekárom Martinom Baránikom. (Kislingerová 1982a, s. 1, 3, 5-7). 
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26 

 
Rok 1982 

 
 

Z archívu KJK: 
 
Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Plán činnosti okresnej knižnice v Kremnici na rok 1982. Dokument obsahuje: Hlavné 

úlohy; Činnosť oddelenia politickej literatúry; Činnosť oddelenia práce s čitateľom; 
Knižničný fond; Služby knižnice; Činnosť metodického oddelenia; Činnosť ekonomic-
kého úseku; Organizačná a riadiaca činnosť; Pracovníci knižnice; Účasť na knihov-
níckych podujatiach. 

Výber z dokumentu: 
Podujatia pre verejnosť: 
Z Hlavných úloh naplánovaných na rok 1982 vyberáme bod č. 11 (nestr.): 

Spolupracovať na príprave a priebehu celoslovenskej vedeckej konferencie „Horáko- 
va Štiavnica“. Predovšetkým organizačne zabezpečiť úspešný priebeh besied s tvorcami lite-
ratúry pre mládež na štiavnických školách. … 
 
 Spravodaj pre knihovníkov č. 1/1982. Rozbor činnosti knižníc ROH v okrese Žiar nad 

Hronom za rok 1981. 
 Sekerešová, Anna: Spravodaj pre knihovníkov č. 3/1982. Prehľad o činnosti škol-

ských knižníc v školskom roku 1981/1982.  
 Kislingerová, Klára: Aktuálne úlohy ľudových knižníc v 1. štvrťroku 1982. 

                                                 
26 Časť kolektívu pracovníkov OK. Zľava: Anna Sekerešová, Alena Šimčíková, Ľudmila Janečková, 
Magdaléna Bírešová, Klára Kislingerová, Viera Vollmannová, Michal Dolinec a Anna Kováčová. 
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 Činnosť ľudových knižníc okresu Žiar nad Hronom za prvý polrok 1982. 
 Minimálny program kultúrno-výchovnej činnosti ľudových knižníc okresu Žiar nad 

Hronom na rok 1983. 
 
Bibliografické ročenky: 
 Kováčová, Miroslava: Okres Žiar nad Hronom v tlači 1981 : bibliografická ročenka. 

 
Bibliografie (výber): 
 Kováčová, Miroslava: Ochrana životného prostredia v okrese Žiar nad Hronom : vý-

berová bibliografia. Poznámka: V roku 1982 sa táto bibliografia objavuje po prvý raz 
v archíve KJK a pokračuje v rokoch 1987 až 2007. 

 Kováčová, Miroslava: Pavol Križko a Michal Matunák : personálna bibliografia. 
 
Metodické letáky (výber): 
 Jozef Horák : metodický leták . 
 Andrej Sládkovič : metodický leták k 110. výročiu jeho úmrtia. 

 
Materiály pre čitateľské hnutie SZŽ Krása životu, Alena Šimčíková pripravila rozbor 
literárneho diela (výber): 
 Ladislav Ballek: Agáty : materiál pre čitateľské hnutie SZŽ Krása životu. 

 
Noví pracovníci: Ľubica Drozdová.  
 

Knižnica v tlači: 
 

 27 

                                                 
27 In: Žiara socializmu. – Roč. 23, č. 16 (15.04.1982). V článku píše naša kolegyňa Alena Šimčíková  
o vedeckej konferencii Horákova Štiavnica, ktorej sa zúčastnili spisovatelia Tomáš Janovic, Peter Glocko, 
Dušan Dušek, Peter Štrelinger a literárny kritik Viliam Marčok a besedách s nimi v OK. 
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Rok 1983 

 
 

Z archívu KJK: 
 
Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Sekerešová, Anna: Spravodaj pre knihovníkov č. 1/1983. Rozbor činnosti knižníc 

ROH v okrese Žiar nad Hronom za rok 1982. 
 Dolinec, Michal: Spravodaj pre knihovníkov č. 2/1983. Rozbor činnosti ľudových 

knižníc v okrese Žiar nad Hronom za rok 1982. 
 Sekerešová, Anna: Spravodaj pre knihovníkov č. 3/1983. Prehľad o činnosti škol-

ských knižníc v školskom roku 1982/1983.  
 Dolinec, Michal: Činnosť ľudových knižníc okresu Žiar nad Hronom za prvý polrok 

1983. 
 Janečková, Ľudmila: Minimálny program kultúrno-výchovnej činnosti ľudových 

knižníc okresu Žiar nad Hronom na rok 1984. 
 Janečková, Ľudmila: Plán edičnej činnosti Okresnej knižnice Žiar nad Hronom so 

sídlom v Kremnici na rok 1984. 
 Charakteristika niektorých foriem politicko-výchovných podujatí. Poznámka: Mate-

riál spracovaný podľa materiálov OOS v Žiari nad Hronom hovorí o tom, ako správne 
mali vyzerať podujatia napr.: živé noviny, tematický večer, večer otázok a odpovedí, 
literárny večer, literárno-hudobné pásmo, výchovno-vzdelávacie pásmo, spomienkové 
oslavy … 

 Politicko-organizačné zabezpečenie Dní ochrany prírody v ľudových knižniciach okre-
su Žiar nad Hronom (21. marca - 1. apríla). Poznámka: Dokument mal slúžiť na to, 
aby sa čitatelia a široká verejnosť začali zaujímať o svoje okolie a o prírodu okolo se-
ba. 

 
Bibliografické ročenky: 
 Kováčová, Miroslava: Okres Žiar nad Hronom v tlači 1982 : bibliografická ročenka. 

 
Bibliografie (výber): 
 Kováčová, Miroslava: Banská akadémia v Banskej Štiavnici : výberová bibliografia. 
 Kováčová, Miroslava: Národnooslobodzovací boj v okrese Žiar nad Hronom : výbe-

rová bibliografia. 
 Kováčová, Miroslava: Štefánia Pártošová : regionálna personálna bibliografia. 

 
Materiály pre čitateľské hnutie SZŽ Krása životu, Alena Šimčíková pripravila rozbory 
literárnych diel (výber): 
 Andrej Chudoba: Nákaza : materiál pre čitateľské hnutie SZŽ Krása životu. 
 Dina Kalinovská: Ach tá sobota! : materiál pre čitateľské hnutie SZŽ Krása životu. 
 Kiril Topalov : Buď požehnaná : materiál pre čitateľské hnutie SZŽ Krása životu. 
 Jekaterina Markovová: Posledná večera : materiál pre čitateľské hnutie SZŽ Krása 

životu. 
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Metodické letáky: 
 Janečková, Ľudmila: Samo Chalupka (1812 - 1883) : metodický leták k 100. výročiu 

úmrtia. 
 
Scenáre (výber): 
 Janečková, Ľudmila: Tepané časom : scenár literárno-hudobného pásma k 70. výro-

čiu narodenia Štefánie Pártošovej.  
 Janečková, Ľudmila: Klasik slovenského humoru : scenár literárno-hudobného pás-

ma k 75. výročiu úmrtia G. K. Zechentera-Laskomerského. 
 Rurik, Marián: Čo sa to deje s nami planéta : scenár literárno-dokumentárneho pás-

ma. 
 
Správy o činnosti knižnice: 
Poznámka: V tomto roku boli Výročné správy nahradené Správami o činnosti knižnice, ne-
skôr sa pokračovalo Rozbormi činnosti. Tieto boli bohatšie o prílohy. 
 
 Kislingerová, Klára – Janečková, Ľudmila: Správa o činnosti knižnice za rok 1983. 

Dokument obsahuje: Plnenie hlavných úloh; Úlohy vyplývajúce z regionálnych fun-
kcií; Hlavné ukazovatele činnosti; Knižničný fond; Revízia fondov; Práca s čitateľom; 
Výstavy a výstavky, Medziknižničné služby, Bibliografická, dokumentačná a informač-
ná činnosť; Edičná činnosť; Metodická činnosť; Riadenie knižnice; Personálie; Kon-
trolná činnosť; Prílohy: Zoznam podujatí; Štatistika výkonov za rok 1983; Tituly vy-
pracovaných bibliografií za rok 1983; Vyhodnotenie plnenia edičného plánu za rok 
1983; Zoznam vypracovaných koncepčných a analytických materiálov v oblasti riade-
nia a metodickej činnosti za rok 1983; Počty pracovníkov podľa organizačných útva-
rov za rok 1983; Rozbor hospodárenia. 

Výber z dokumentu: 
Úlohy vyplývajúce z regionálnych funkcií a regionálne dokumenty (s. 3): 
 Dôsledne sme zabezpečovali úlohy vyplývajúce z koncepcie práce s regionálnou litera-
túrou v okrese ZH. 
 Priebežne sa dopĺňali regionálne kartotéky z výstrižkov Pražské informační služby 
(tzv. výstrižková služba) a kartotéka významných osobností okresu. 
 Priebežne sa excerpovali okresné noviny Žiara socializmu a záznamy sa zakladali do 
regionálnych kartoték. 
 Na propagáciu a popularizáciu regionálnej literatúry sme využívali kolektívne formy 
práce s čitateľom … 
 Regionálnu literatúru sme propagovali prostredníctvom bibliografickej činnosti … 
 
Spolupracovníci (s. 4): 
 Materské školy, družiny mládeže pri ZŠ, stredné školy, učňovské školy, spoločen-
ské organizácie. 
 
Upomienky (s. 8): 
 Mnohí čitatelia nedodržiavali určenú výpožičnú dobu a tým porušovali výpožičný po-
riadok OK, s ktorými boli oboznámení pri zápise. Pracovníčky Oddelenia práce s čitateľom 
(OPsČ) museli pravidelne upomínať nedisciplinovaných čitateľov k vráteniu vypožičaných 
kníh formou upomienok. … 
 
Čitatelia (s. 8): 
 V roku 1983 sme získali 2341 čitateľov … 
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Podujatia pre verejnosť (výber, s. 4, 17-22):  
Poznámka: Po prvý raz sa v ročných správach o knižnici nachádza príloha Zoznam podujatí, 
bohatá na množstvo informácií. Z nej vyberáme podujatia pre verejnosť, ale tiež formy po-
dujatí (zoznam foriem podujatí je umiestnený na konci pamätnice) a účastníkov podujatí.  
 
 Veľký ohlas, predovšetkým u mládeže mali besedy so súčasnými slovenskými spisova-
teľmi Jánom Pappom, Jaroslavom Schutom, Marínou Čeretkovou-Gállovou a Helenou 
Dvořákovou, ktorí sa stretli s čitateľmi nielen v sídle OK, ale aj v mestách Žiar nad Hronom, 
Žarnovica, Nová Baňa, Nová Baňa – časť Brehy a Banská Štiavnica. Nie menšiu pozornosť 
vzbudili besedy s televíznou hlásateľkou Adelou Strakovou a s redaktormi okresných novín 
Žiara socializmu. … 
 
Ďalšie podujatia (výber, s. 17-22): 
Knihovnícko-informatická príprava detí; Bendová, Krista: Bola raz jedna trieda (beseda); 
Dobšinský, Pavol: Trojruža (beseda); Medziľudské vzťahy na ceste do dospelosti (živé novi-
ny); Deň detskej knihy – „Putovanie za rozprávkami sveta“ (literárno-výchovné pásmo); Ex-
kurzia v OPL; 35. výročie budovania Trate mládeže (tematický večer); 100. výročie úmrtia 
Sama Chalupku (tematický večer); 190. výročie narodenia Jána Kollára (tematický večer); 
75. výročie úmrtia G. K. Laskomerského (literárne pásmo); Metodická inštruktáž; Kým povie-
me áno (snúbenecká beseda); Ruské ľudové rozprávky (dramatizované čítanie); Poznáš svoje 
mesto (kvíz); O športových úspechoch chodca Jozefa Pribilinca (beseda); Poznáš svoje mes-
to, kde študuješ? (kvíz); Poznaj svoje mesto, svoj okres (kvíz). 
 
Účastníci podujatí (s. 17-22): 
Dom pionierov a mládeže; Domov mládeže pri SUPŠ v Kremnici; Gymnázium Krem-
nica; Gymnázium Žiar nad Hronom; knihovníci okresu; Materská škola v Lúčkach; I. - 
III. materská škola v Kremnici; Mestské knižnice – Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar 
nad Hronom; Miestna ľudová knižnica Nová Baňa-Brehy; Miestny odbor Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov; Osobitná škola internátna; pioniersky tábor; Sloven-
ský zväz žien; Socialistický zväz mládeže pri Okresnom osvetovom stredisku; Stredná 
priemyselná škola chemická Banská Štiavnica; Stredné odborné učilište ZSNP; Stredné 
odborné učilište Žarnovica; účastníci letnej aktivity; učni Elektrovodu; učni Stredného 
odborného učilišťa Zdroj; verejnosť; I. a II. základná škola v Kremnici; Závodný klub 
ROH ZSNP Žiar nad Hronom.  
 
Kniha prianí a sťažností (s. 16): 
 Okresná knižnica vedie Knihu prianí a sťažností od roku 1982. Doteraz neobsahuje 
žiaden záznam .… 
(Kislingerová 1984; Janečková 1984, s. 3, 4, 8, 16, 17-22).  
 
Noví pracovníci: Marián Rurik.  
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Rok 1984 

 
 

Z archívu KJK: 
 
Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Sekerešová, Anna: Spravodaj pre knihovníkov č. 1/1984. Rozbor činnosti knižníc 

ROH v okrese Žiar nad Hronom za rok 1983. 
 Janečková, Ľudmila – Rurik, Marián: Spravodaj pre knihovníkov č. 2/1984. Rozbor 

činnosti ľudových knižníc v okrese Žiar nad Hronom za rok 1983. 
 Sekerešová, Anna – Dolinec, Michal: Spravodaj pre knihovníkov č. 3/1984. Rozbor 

činnosti školských knižníc okresu Žiar nad Hronom za školský rok 1983/1984. 
 Kislingerová, Klára: Plán činnosti a výkonov na rok 1984. 
 Plán činnosti ľudových knižníc okresu Žiar nad Hronom na rok 1984. 
 Sekerešová, Anna: Činnosť ľudových knižníc okresu Žiar nad Hronom za prvý polrok 

1984. 
 Sekerešová, Anna: Minimálny program kultúrno-výchovnej činnosti ľudových knižníc 

okresu Žiar nad Hronom na rok 1985. 
 Janečková, Ľudmila: Plán edičnej činnosti Okresnej knižnice Žiar nad Hronom so 

sídlom v Kremnici na rok 1985. 
 
Bibliografické ročenky: 
 Miroslava Kováčová: Okres Žiar nad Hronom v tlači 1983 : bibliografická ročenka. 

 
Bibliografie (výber): 
 Miroslava Kováčová: Pamätné miesta SNP v okrese Žiar nad Hronom. 

 
Materiály pre čitateľské hnutie SZŽ Krása životu, Alena Šimčíková pripravila rozbory 
literárnych diel (výber): 
 Etela Farkašová: Snívanie v tráve : materiál pre čitateľské hnutie SZŽ Krása životu. 
 Anton Baláž: Tu musíš žiť : materiál pre čitateľské hnutie SZŽ Krása životu. 

 
 
Scenáre (výber): 
 Karvašová, Daniela: Partizánske Sitno : živé noviny venované 40. výročiu SNP. 
 Karvašová, Daniela – Rurik, Marián: Málo známy hrdina : výchovno-vzdelávacie 

pásmo k 135. výročiu úmrtia Ďurka Langsfelda. 
 Rurik, Marián: Elena Maróthy-Šoltésová : hovorená bibliografia k 45. výročiu úmr-

tia. E. Maróthy-Šoltésovej. 
 Rurik, Marián: Peter Jilemnický : výchovno-vzdelávacie pásmo o živote a diele P. Ji-

lemnického venované 35. výročiu úmrtia. 
 Rurik, Marián: Stretnutie s nesmrteľnosťou : hudobno-vzdelávacie pásmo venované 

predstaviteľovi viedenského klasicizmu – skladateľovi Ludwigovi van Beethovenovi. 
 Rurik, Marián: Literárne prechádzky s Jánom Bottom : literárno-hudobné pásmo 

k 155. výročiu narodenia J. Bottu. 
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 Rurik, Marián: Dielo Nikolaja Vasilieviča Gogoľa : literárny večer venovaný  
175. výročiu narodenia N. V. Gogoľa. 

 Rurik, Marián: Návrat do minulosti : tematický večer venovaný 110. výročiu narode-
nia Jozefa Gregora Tajovského. 

 Rurik, Marián: Jan Neruda. Osobnosť českého kultúrneho života : literárne pásmo 
k 150. výročiu narodenia Jana Nerudu. 

 
Iné: 
 Rurik, Marián: Dotyky : príležitostné básne na pomoc zborom pre občianske záleži-

tosti a kultúrno-výchovným zariadeniam v okrese. 
 
Rozbory činnosti knižnice: 
 Janečková, Ľudmila: Rozbor činnosti za rok 1984. Správa o činnosti knižnice za rok 

1984. Dokument obsahuje: Plnenie hlavných úloh; Úlohy vyplývajúce z regionálnych 
funkcií; Hlavné ukazovatele činnosti; Knižničný fond; Revízia fondov; Služby knižnice; 
Práca s čitateľmi; Medziknižničné služby; Bibliografická, dokumentačná a informačná 
činnosť; Edičná činnosť; Metodická činnosť; Riadenie knižnice; Plnenie kádrovo-per-
sonálnych úloh; Kontrolná činnosť. Prílohy: Zoznam podujatí; Štatistika výkonov za 
rok 1984; Tituly vypracovaných bibliografií za rok 1984; Rešerše; Vyhodnotenie plne-
nia edičného plánu za rok 1984; Zoznam vypracovaných koncepčných a analytických 
materiálov v oblasti riadenia a metodickej činnosti za rok 1984; Počty pracovníkov 
podľa organizačných útvarov za rok 1984. 

Výber z dokumentu: 
Čitatelia (s. 5): 
 Registrovaní čitatelia  skutočnosť   2 391 
 
Spracovanie fondov (s. 6): 
 Spracovanie novozakúpených knižničných jednotiek zabezpečoval úsek doplňovania 
a spracovania knižničného fondu OK. Spracovával jednotlivé tituly kníh a ostatných špeciál-
nych dokumentov, robil klasifikáciu a katalogizáciu a expedoval ich prostredníctvom predaj-
ne Slovenská kniha v ZH do miest a obcí už čiastočne knihovnícky spracované – s tematickou 
značkou v knihe, s vyplneným knižným a katalógovými lístkami pre menný katalóg, pre profe-
sionálne a profesionalizované knižnice i s katalógovými lístkami pre systematický katalóg. … 
 
Práca s čitateľmi a spolupracovníci (s. 8): 
 Pri organizovaní podujatí pre deti predškolského veku knižnica dobre spolupracovala 
s materskými školami. S učiteľkami materských škôl pravidelne pripravovala rozprávkové 
posedenia. Deti postupne formou hry získali poznatky o tom, čo knižnica je, aké knihy a časo-
pisy má pre nich, ako je literatúra roztriedená a ako sa požičiava. Pre školopovinné deti a pre 
mládež zabezpečovala besedy so spisovateľmi. Knihovnícko-informatickú výchovu orientovala 
aj na staršiu mládež, a to v spolupráci so základnými a učňovskými školami v mieste svojho 
pôsobenia. Dobre sa darila spolupráca s dospelými čitateľmi. V rámci čitateľského hnutia 
žien Krása životu pripravovala OK pre čitateľské krúžky rozbory jednotlivých kníh základ-
ného aj odporúčaného radu a spolupracovala pri organizovaní čitateľských besied. Užšia 
spolupráca sa rozvinula aj medzi OK a klubom dôchodcov, pre ktorý pripravovala besedy 
a prednášky na rôzne témy. … 
 
Podujatia pre verejnosť (výber, s. 4): 
 Značnému záujmu sa tešila literárna súťaž Hľadanie osudov, ktorú vyhlásili ONV od-
bor školstva, odbor kultúry a Okresná knižnica, pri príležitosti 40. výročia SNP. … 
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 Mnohí mladí, ale i starší čitatelia sa istotne potešili netradičným popoludniam otázok 
a odpovedí za prítomnosti spisovateľov Hany Koškovej, Ivy Hankovej-Blonskej, Hany On-
drejkovej, Štefánie Pártošovej, Pavly Kováčovej a Jána Feketeho. 
Veľkému záujmu sa tešili živé noviny s lekárskou problematikou pre mladšiu vekovú kategó-
riu, či živé noviny so psychológom Jindřichom Cupákom pre dospelých čitateľov s problema-
tikou medziľudských vzťahov. … 
 
Ďalšie podujatia (výber, s. 16-24): 
Robíme si z papiera (zábavné hry pre deti); Správna životospráva (tribúna aktualít); Cesto-
vanie po západnej Sahare (beseda s členom expedície Afrika ´82); Štefánia Pártošová (či-
tateľská konferencia); Príprava a priebeh SNP v Kremnici (prednáška); SNP a Žiar nad Hro-
nom (prednáška); Počiatky a rozvoj baníctva v Kremnici (prednáška); Stretnutie s umením 
(beseda s umelcami pôsobiacimi v meste); Beseda s redaktorom okresných novín; Beseda so 
zaslúžilým majstrom športu Jozefom Pribilincom; Expedícia Stromboli (beseda s členom čs. 
vulkanologickej expedície); Návrat do minulosti (tematický večer k 110. výročiu narodenia J. 
G. Tajovského); Minúty s hudbou (J. S. Bach, barok, gitarová hudba...); Gustáv Hupka 
(autorská beseda). 
 
Účastníci podujatí (s. 16-24): 
Domov mládeže pri Strednej ekonomickej škole v Žiari nad Hronom; Domov mládeže 
pri SUPŠ v Kremnici; Gymnázium Kremnica; Klub dôchodcov v Kremnici; Materská 
škola v Lúčkach; I. a II. materská škola v Kremnici; Miestna ľudová knižnica Brehy; 
Miestny odbor Slovenského zväzu žien; Odborné učilište Elektrovod; Odborné učilište 
Zdroj; Okresné osvetové stredisko; Osobitná škola internátna; rekreanti; Socialistický 
zväz mládeže pri Nemocnici s poliklinikou; Stredná ekonomická škola v Žiari nad Hro-
nom; Stredné odborné učilište Agrostav; Stredné odborné učilište Reštaurácie; Stredné 
odborné učilište ZSNP; stredné školy okresu; Stredná priemyselná škola chemická Ban-
ská Štiavnica; účastníci letnej aktivity; verejnosť; Základná organizácia SZM pri Okres-
nom národnom výbore; I. a II. základná škola v Kremnici; základné školy v Žarnovici. 
(Janečková 1985a, s. 4, 5, 6, 8, 16-24). 
 
Noví pracovníci: Eva Kapustová nastúpila po Jozefovi Heiserovi, Anna Kuzmová, Elena 
Osvaldová, Ingrid Rysová, Katarína Valušková. 
 

Rok 1985 

 
 
Udalosti – nové priestory knižnice, nový hudobný úsek:  
Ešte jedno okrúhle výročie zaznamenala v minulom roku (2015) naša knižnica a to  
30. výročie presťahovania sa z Križkovej ulice na Námestie 1. mája (teraz Štefánikovo 
nám.). 

Dňa 27. 2. 1985 pracovníci knižnice začali so sťahovaním OK do nových priestorov. 
Po troch mesiacoch, 27. 5. 1985, boli tieto priestory o rozlohe cca 800 m² sprístupnené čita-
teľskej verejnosti . Tomuto sa potešili tak knihovníci, ako aj návštevníci knižnice. K úse-
kom pre dospelých a detských čitateľov, pribudol úsek hudobný s umenovednou literatúrou, 
hudobninami a – požičiame si výraz od našich používateľov – s „počuvárňou hudby“.  
(Kronika Brigády socialistickej práce, s. 21 a 31). 
Poznámka: 
Atmosféru nových priestorov architekti ozvláštnili umeleckými dielami. Konkrétne v čitárni 
sa nachádza veľkorozmerná reliéfna tapiséria Páv. Ďalšia tapiséria Kvet priateľstva je umiest-
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nená na najvyššej chodbe budovy. Čelnú stenu rozprávkovej miestnosti v detskom oddelení 
zdobí maľba s názvom Krajina ako krištáľ. Autorom všetkých troch diel je akademický ma-
liar Karol Baron. Vo výpožičných priestoroch a v kanceláriách sa nachádzajú obrazy Sibylly 
Greinerovej, Stanislava Balka, Karola Feňveša, Márie Mikovej-Podhradskej a dvoch 
kremnických výtvarníkov – akademických maliarov Terézie Kružlicovej-Brezányovej a Ka-
rola Zábradyho. 
 

Z archívu KJK: 
 
Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Sekerešová, Anna: Spravodaj pre knihovníkov č. 1/1985. Rozbor činnosti ľudových 

knižníc okresu Žiar nad Hronom za rok 1984. 
 Dolinec, Michal – Sekerešová, Anna: Spravodaj pre knihovníkov č. 2/1985. Rozbor 

činnosti knižníc ROH v okrese Žiar nad Hronom za rok 1984. 
 Sekerešová, Anna – Dolinec, Michal: Spravodaj pre knihovníkov č. 3/1985. Rozbor 

činnosti školských knižníc okresu Žiar nad Hronom za školský rok 1984/1985. 
 

      
 

 Janečková, Ľudmila: Plán činnosti a výkonov na rok 1985. Dokument obsahuje: 
Hlavné úlohy; Úlohy vyplývajúce z regionálnych funkcií; Hlavné ukazovatele činnosti; 
Knižničný fond; Služby knižnice; Práca s čitateľmi; Medziknižničné služby; Bibliogra-
fická, dokumentačná a informačná činnosť; Edičná činnosť; Metodická činnosť; Ria-
denie knižnice; Organizačná činnosť; Kádrovo-personálne úlohy; Kontrolná činnosť. 
Prílohy: Plán podujatí na rok 1985; Plán výkonov na rok 1985; Tituly plánovaných 
bibliografií na rok 1985; Edičný plán na rok 1985; Plán koncepčných a analytických 
materiálov v oblasti riadenia a metodickej činnosti na rok 1985; Plánované počty či-
tateľov podľa organizačných útvarov na rok 1985. 

Výber z dokumentu: 
Priestory knižnice, ochrana knižného fondu a hudobný úsek (s. 6, 8): 
 Ochrana knižničného fondu patrí k významným úlohám OK, pretože knižničný fond 
predstavuje najvyššiu hodnotu v nej. K jeho ochrane by mali prispieť i nové skladové pries-
tory, ktoré OK získa v súvislosti s premiestnením do novej budovy. Ďalej je to balenie kníh do 
priehľadnej fólie, ktoré značne prispieva aj k udržaniu estetického vzhľadu. … 
V súvislosti s premiestnením Okresnej knižnice vytvoríme hudobný úsek. … 
(Janečková 1985b, s. 6, 8). 
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 Sekerešová, Anna – Janečková, Ľudmila: Plán činnosti ľudových knižníc okresu 
Žiar nad Hronom na rok 1985. 

 Dolinec, Michal: Minimálny program kultúrno-výchovnej činnosti ľudových knižníc 
okresu Žiar nad Hronom na rok 1986. 

 Janečková, Ľudmila – Sekerešová, Anna: Spravodaj pre knihovníkov ľudových kniž-
níc okresu Žiar nad Hronom ku Dňu kultúrno-osvetových pracovníkov a Okresnej 
konferencie o kultúre 1985. Dokument obsahuje (výber s. 4-9): knižnice a knihovníci 
v obciach Banská Belá, Bartošova Lehôtka, Hliník nad Hronom, Prenčov, Janova Le-
hota, Ihráč a Jastrabá. 

 Janečková, Ľudmila – Sekerešová, Anna: Analýza činnosti knižníc jednotnej sústavy 
v okrese Žiar nad Hronom za roky 1981 - 1984. Dokument obsahuje: Charakteristi-
ka okresu; Ľudové knižnice; Plnenie hlavných úloh; Budovanie siete; Knižničný fond; 
Služby knižníc; Práca s čitateľmi; Činnosť hudobného úseku; Medziknižničné služby; 
Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť; Edičná činnosť; Metodická čin-
nosť; Riadenie knižníc. Ostatné siete knižníc.  
Program rozvoja jednotnej sústavy knižníc v okrese Žiar nad Hronom na roky 1986 - 
1990. Dokument obsahuje: Ľudové knižnice; Plnenie hlavných úloh; Budovanie sie-
te; Knižničný fond; Služby knižníc; Práca s čitateľmi; Činnosť hudobného úseku; Me-
dziknižničné služby; Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť; Edičná čin-
nosť; Metodická činnosť; Riadenie knižníc. Ostatné siete knižníc. 

Výber z dokumentov: 
Priestory knižnice (s. 7): 
 V roku 1985 bola priestorovo dobudovaná Okresná knižnica. Získala nové priestory 
zodpovedajúce svojmu účelu v adaptovanej historickej budove. … 
 
Centrálny nákup kníh, ochrana knižného fondu, katalógy a revízia knižničného fondu  
(s. 8-9): 
Ako sa osvedčil centralizovaný nákup literatúry: 
 Aby knižničný fond Okresnej knižnice a ostatných ľudových knižníc okresu tvoril uce-
lený komplex. OK dopĺňa knižničné fondy formou centralizovaného nákupu, čo prinieslo 
v praxi kladné výsledky. Proces centralizovaného dopĺňania knižničných fondov sa už niekoľ-
ko rokov realizuje na základe Dohody medzi OK so sídlom v Kremnici a Slovenskou knihou, 
n. p. okresná predajňa Žiar nad Hronom. Základnou pomôckou je Výber titulov z edičných 
plánov slovenských vydavateľstiev, ktorý vydáva Matica slovenská. Aby sa nekupovalo dupli-
citne, aby rozdelenie titulov zodpovedalo zloženiu knižničných fondov jednotlivých ľudových 
knižníc, buduje úsek doplňovania, spracovania a ochrany knižničných fondov súborný katalóg 
okresu. 
 Jednotlivé tituly kníh a špeciálnych dokumentov spracováva úsek doplňovania, spra-
covania a ochrany knižničného fondu a čiastočne knihovnícky spracované ich prostredníc-
tvom Slovenskej knihy expeduje do jednotlivých ľudových knižníc okresu. 
 V rámci všeobecnej ochrany knižničného fondu všetky knižnice dbajú o jeho priebežnú 
údržbu. V súvislosti s ochranou fondu proti fyzickému opotrebovaniu sa v dostatočnom pred-
stihu väčšina knižníc stará o predĺženie životnosti často využívaných knižničných jednotiek 
reštaurovaním, alebo balením do fólie … 
 Ako ukázala prax, účinná forma zvyšovania starostlivosti o ochranu majetku … je re-
vízia knižničného fondu. Revízia knižničného fondu v ľudových knižniciach okresu sa robí pri 
výmene knihovníka, pri sťahovaní knižníc do nových priestorov, pri násilnom poškodení 
knižničného fondu a taktiež podľa časového obdobia, ktoré určuje príslušná vyhláška. … 
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Hudobný úsek (s. 9): 
 Činnosť hudobného úseku 
 Presťahovaním sa OK bolo možné vytvoriť aj hudobný úsek pri oddelení práce s čita-
teľom, ktorý kladne ovplyvňuje celkovú činnosť knižnice najmä v oblasti kultúrno-výchovnej 
práce a estetickej výchovy používateľov, predovšetkým z radov mládeže. … 
(Janečková 1985c; Sekerešová 1985a, s. 7, 8-9, 13). 
 
Ešte raz o hudobnom úseku z Programu rozvoja jednotnej sústavy knižníc v okrese Žiar nad 
Hronom na roky 1986 - 1990: 
Činnosť hudobného úseku 
 V súčasnosti evidujeme v okrese hudobný úsek len pri Okresnej knižnici. … 
Činnosť a práca hudobného úseku v OK bude zameraná na: 

- dobudovanie fondu novou, ale aj staršou produkciou, 
- vybudovanie informačného aparátu pre rýchle a kvalitné poskytovanie knihovnícko-   
  informatických služieb, 
- spoluprácu úseku s ostatnými oddeleniami a úsekmi knižničných služieb, 
- prácu s deťmi a mládežou … v oblasti hudobnej výchovy 
- rozšírenie spolupráce so školami a predškolskými zariadeniami … 

(Janečková 1985d; Sekerešová 1985b, s. 9). 
 
Bibliografické ročenky: 
 Kováčová, Miroslava: Okres Žiar nad Hronom v tlači 1984 : bibliografická ročenka. 

 
Bibliografie (výber):  
 Kováčová, Miroslava: Lesnícke, drevárske a poľovnícke múzeum v Antole : regionál-

na bibliografia 
 Kováčová, Miroslava: Niesli hrôzu a smrť : regionálna výberová bibliografia 

k 40. výročiu vypálenia obcí Kľak a Ostrý Grúň. 
 
Bibliografické letáky: 
 Kováčová, Miroslava: Maximilián Hell (1720-1792) : bibliografický leták. 

 
Materiály pre čitateľské hnutie SZŽ Krása životu, Alena Šimčíková pripravila rozbory 
literárnych diel (výber): 
 Literárno-estetické rozbory kníh základného radu čitateľského hnutia SZŽ „Krása ži-

votu“. Andrej Hagara: Arzén; Irina Grekovová: Vdovská loď; Miloš Krno: Udatný 
Radúz; Erik Neutsch: Hľadanie samého seba. 

 
Scenáre (výber): 
 Bírešová, Magdaléna: Ušľachtilé posolstvo : literárne pásmo k 100. výročiu úmrtia 

Pavla Dobšinského. 
 Drozdová, Ľubica (hudobné oddelenie): Život a dielo českého romantika Zdeňka Fi-

bicha : literárno-hudobné pásmo venované 85. výročiu úmrtia Zdeňka Fibicha. 
 Rurik, Marián (metodické oddelenie): Hudba plná krásy : scenár literárno-hudobné-

ho pásma k 300. výročiu narodenia J. S. Bacha. 
 Rurik, Marián: Drobný veľký človek : literárno-dramatické pásmo k 125. výročiu na-

rodenia A. P. Čechova. 
 Rurik, Marián: Božena Němcová, bojovníčka s horúcim srdcom : scenár literárno-

hudobného pásma k 165. výročiu narodenia B. Němcovej. 
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 Janečková, Ľudmila (metodické oddelenie): „Svet vo mne, ja vo svete“ : literárno-
dokumentárne pásmo k 170. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. 

 Janečková, Ľudmila: Victor Hugo : scenár tematického večera k 100. výročiu 
úmrtia. 

 Mokrošová, Ľubica (pracovníčka OPL): „Už nikdy viac …“ : scenár literárno-dra-
matického pásma k 40. výročiu zhodenia atómovej bomby na Hirošimu. 

 
 

Rozbory činnosti knižnice: 
 Janečková, Ľudmila: Rozbor činnosti knižnice za rok 1985. Dokument obsahuje: 

Plnenie hlavných úloh; Úlohy vyplývajúce z regionálnych funkcií; Hlavné ukazovatele 
činnosti; Knižničný fond; Služby knižnice; Práca s čitateľmi; Činnosť hudobného úse-
ku; Medziknižničné služby; Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť; Edič-
ná činnosť; Metodická činnosť; Riadenie knižnice; Organizačná činnosť; Plnenie ká-
drovo-personálnych úloh; Kontrolná činnosť. Prílohy: Zoznam podujatí za rok 1985; 
Štatistika výkonov za rok 1985; Tituly vypracovaných bibliografií za rok 1985; Vyhod-
notenie plnenia edičného plánu za rok 1985; Zoznam vypracovaných koncepčných 
a analytických materiálov v oblasti riadenia a metodickej činnosti za rok 1985; Počty 
pracovníkov podľa organizačných útvarov za rok 1985. 

Výber z dokumentu: 
Čitatelia (s. 5) a knihovnícke normy: 
 Registrovaní čitatelia  skutočnosť  2435 
  
Všetky prírastky knižničného fondu v okrese sa spracúvajú centrálne podľa ČSN 01 0195. … 
 
Revízia knižničného fondu (s. 7): 
 V súlade s harmonogramom periodických revízií uskutočnila OK v roku 1985 celkovú 
revíziu knižničného fondu … 
 
Hudobný úsek (s. 10): 
 Hudobný úsek kladne ovplyvnil celkovú činnosť knižnice najmä v oblasti kultúrno-vý-
chovnej práce a estetickej výchovy používateľov predovšetkým z radov mládeže. 

V súčasnosti fond hudobného úseku tvoria knihy, hudobniny, časopisy a zvukové do-
kumenty. … 
  
Podujatia pre verejnosť (výber, s. 4): 
 Veľkú pozornosť vzbudili podujatia s lekárskou tematikou, z oblasti právnej výchovy  
a psychológie. Zvýšenému záujmu sa tešili besedy so spisovateľmi Petrom Andruškom a Ka-
rolom Chmelom, ďalej besedy s ilustrátorom V. Balážom. Zaujímavé boli podujatia s Iva-
nom Herčkom, autorom knihy „Minerály Slovenska“ a s Gejzom Trginom z oblasti archeo-
lógie. Atraktívne pre deti boli pesničková súťaž 4x2 a výchovno-vzdelávacie podujatie pre 
najmenších (MŠ a ZŠ) realizované formou autorskej hudobnej rozprávky O note Osminke. …  
Autorské projekty a poznámka: Autorom tejto hudobnej rozprávky je náš kolega Marián 
Rurik a rozprávkové postavičky k nej zhotovovala Katarína Valušková.  
 
Ďalšie podujatia (výber, s. 17-22): 
Kľakovská dolina opäť žije (hudobno-dramatické pásmo); Smer Strahov (tematický večer 
k otvoreniu I. čs. spartakiády); Na vlastný čas sa odvolaj (literárne pásmo k 165. výročiu na-
rodenia Andreja Sládkoviča); Poetka detstva a bolesti (výchovno-vzdelávacie pásmo k 80. vý-
ročiu narodenia M. Rázusovej-Martákovej); Svet bábok (bábkové predstavenie pionierov 
z PĽR); Pavol Horov (literárno-hudobné pásmo k 10. výročiu úmrtia); Kvety pre vás (poetic-
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ko-audiovizuálne pásmo k Mesiacu úcty k starším); gitarový krúžok; Ide pieseň okolo (audio-
vizuálno-hudobné pásmo); Spevokol.  
 
Účastníci podujatí (s. 17-22): 
Dom pionierov a mládeže; Domov dôchodcov v Kremnici; Domov mládeže pri Strednej 
ekonomickej škole v Žiari nad Hronom; Domov mládeže pri SUPŠ v Kremnici; Gymná-
zium Kremnica; Gymnázium Nová Baňa; Klub dôchodcov v Kremnici; Klub mládeže 
Janova Lehota; knihovníci ľudových knižníc; I. a II. MŠ v Kremnici; Okresné osvetové 
stredisko; Osobitná škola internátna; pioniersky tábor; Socialistický zväz mládeže pri 
Psychiatrickej liečebni v Kremnici; Socialistický zväz mládeže pri Štátnej mincovni 
v Kremnici; Slovenský zväz žien; Stredná ekonomická škola v Žiari nad Hronom; Stre-
disko praktického vyučovania Elektrovod; Stredisko praktického vyučovania Reštaurá-
cie; Stredisko praktického vyučovania Zdroj; Stredné odborné učilište Agrostav; Stred-
né odborné učilište ZSNP; verejnosť; I. a II. ZŠ v Kremnici. 
(Janečková 1986a, s. 4, 5, 7, 10, 17-22). 
 
Noví pracovníci: Danica Bieleschová (neskôr Vrabcová), Eva Kršjaková, Marta Lacková, 
Jana Miškóciová, Margita Venderlová. 
 
 
 
 
 
 
 

    28    29 

                                                 
28 Študovňa v priestoroch MsKS. 
29 Študovňa v súčasnosti. 
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30 
Odtiaľto sme sa presťahovali sem. 

 

31 

                                                 
30 Časť priečelia bývalej dievčenskej meštianskej školy z roku 1885, dnes Mestské kultúrne stredisko a v rokoch 
1953 - 1985 aj sídlo našej knižnice. Foto z knihy Oriško, Štefan: Kremnica : pamiatková rezervácia. – Bratisla-
va : Tatran, 1984. – S. 157. 
31 V tomto meštianskom dome č. 13 na Štefánikovom námestí (predtým Nám. 1. mája) fungujeme od roku 1985 
dodnes. Foto z knihy Múzeum mincí a medailí Kremnica. – Bratislava : Národná banka Slovenska, 1996. – S. 88. 
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32 
 

 

33 
                                                 
32 Nové Hudobné oddelenie. V popredí Katarína Valušková, vzadu „otec“ tohto oddelenia Marián Rurik 
a Viera Vollmannová. Foto Filip Lašut.  
33 Reliéfna tapiséria Kvet priateľstva od akademického maliara Karola Barona, je umiestnená na najvyššej 
chodbe budovy.  
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34 

35 

                                                 
34 Časť veľkorozmernej reliéfnej tapisérie Páv v čitárni knižnice. Foto Jaroslav Slašťan. 
35 Na čelnej stene rozprávkovej miestnosti v detskom oddelení dominuje maľba s názvom Krajina ako krištáľ. 
Autorom oboch je akad. maliar Karol Baron.  
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Knižnica v tlači:

 36 

                                                 
36 In: Žiara socializmu. – Roč. 26, č. 41 (9.10.1985), s. 6. M. Rurik píše o hudobnom oddelení. 
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    37 

38 

Rok 1986 

 
 
Priestory knižnice: 
Rozprávková miestnosť a klubová čitáreň: 

V nových priestoroch boli zariadené aj rozprávková miestnosť na detskom úseku 
a klubová čitáreň. Naša čitáreň bola jednou zo šiestich vzorových klubových čitární v rámci 
Slovenska, o ktorých vybudovaní rozhodlo Ministerstvo kultúry.  
Rozdiel medzi klasickou a klubovou čitárňou spočíval v tom, že návštevníci klubovej čitárne 
mali možnosť zúčastniť sa netradičných podujatí a zakúpiť si občerstvenie. (Kislingerová 
2015, ústne doplnenie) 
 

                                                 
37 Naši kolegovia. Zľava vpredu: Alena Šimčíková, Daniela Karvašová, Ľudmila Janečková, Helena 
Šaturová (knižnica Brehy), Anna Sekerešová a Eva Kapustová. Sprava vzadu: Viera Vollmannová, Jozef 
Heiser, Ľubica Mokrošová a Mária Fialová (knižnica Žarnovica). Foto Marián Kupka. 
 
38 Zľava: Anna Sekerešová, Magdaléna Bírešová, Alena Šimčíková, Michal Dolinec, Viera Slašťanová, 
Klára Kislingerová, Viera Vollmannová a Ľudmila Janečková. 
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Z archívu KJK: 
 

Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Dolinec, Michal: Spravodaj pre knihovníkov č. 1/1986. Rozbor činnosti ľudových 

knižníc okresu Žiar nad Hronom za rok 1985. 
 Dolinec, Michal: Spravodaj pre knihovníkov č. 2/1986. Rozbor činnosti knižníc ROH 

v okrese Žiar nad Hronom za rok 1985. 
 Dolinec, Michal: Spravodaj pre knihovníkov č. 3/1986. Rozbor činnosti školských 

knižníc okresu Žiar nad Hronom za školský rok 1985/1986. 
 Janečková, Ľudmila: Plán činnosti a výkonov na rok 1986. Dokument obsahuje: 

Hlavné úlohy; Úlohy vyplývajúce z regionálnych funkcií; Hlavné ukazovatele činnosti; 
Knižničný fond; Služby knižnice; Práca s čitateľmi; Činnosť hudobného úseku; Medzi-
knižničné služby; Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť; Edičná čin-
nosť; Metodická činnosť; Riadenie knižnice; Organizačná činnosť; Kádrovo-personál-
ne úlohy; Kontrolná činnosť. Prílohy: Plán podujatí na rok 1986; Plán výkonov na 
rok 1986; Tituly plánovaných bibliografií na rok 1986; Edičný plán na rok 1986; Plán 
koncepčných a analytických materiálov v oblasti riadenia a metodickej činnosti na rok 
1986; Plánované počty pracovníkov podľa organizačných útvarov na rok 1986. 

 Dolinec, Michal: Plán činnosti ľudových knižníc okresu Žiar nad Hronom na rok 
1986.  

 Dolinec, Michal: Plán hlavných ukazovateľov činnosti ľudových knižníc okresu Žiar 
nad Hronom na roky 1986-1990. 

 Janečková, Ľudmila: Edičný plán na rok 1986. 
 Sekerešová, Anna – Dolinec, Michal: Minimálny program kultúrno-výchovnej čin-

nosti ľudových knižníc okresu Žiar nad Hronom na rok 1987. 
 

 Janečková, Ľudmila – Sekerešová, Anna: Spravodaj pre knihovníkov ľudových kniž-
níc okresu Žiar nad Hronom ku Dňu kultúrno-osvetových pracovníkov a Okresnej 
konferencie o kultúre 1986. Dokument obsahuje: Na s. 4-6 sa nachádzajú info 
o knižniciach a knihovníkoch v obciach: Stará Kremnička a Banský Studenec, ale aj 
o kremnickej knižnici. V závere Spravodaja sa nachádza aj bibliografický leták An-
drej Kmeť. 

Výber z dokumentu: 
Priestory knižnice: 
 OK sídli v centre mesta v nových … priestoroch. V knižnici, ktorá zaberá takmer  
800 m² sa tým vytvorili optimálne podmienky pre jej činnosť. Nové, útulné priestory umožňujú 
čitateľom všetkých vekových kategórií návštevu knižnice … Pre najmenších čitateľov je zria-
dený úsek literatúry pre deti a mládež. Dospelí majú k dispozícii ďalšie miestnosti … Súčas-
ťou knižnice je i čitáreň novín a časopisov, ako aj hudobný úsek … 
(Janečková 1986b; Sekerešová, 1986). 
 

Bibliografické ročenky: 
 Kováčová, Miroslava: Okres Žiar nad Hronom v tlači 1985 : bibliografická ročenka. 

 

Bibliografie (výber): 
 Kováčová, Miroslava: Ján Levoslav Bella : personálna výberová bibliografia. 

 

Materiály pre čitateľské hnutie SZŽ Krása životu, Alena Šimčíková pripravila rozbory 
literárnych diel (výber): 
 Etela Farkašová: Nočné jazvy : materiál pre čitateľské hnutie SZŽ Krása životu. 
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 Josef Jelen: Tieň katedrály : materiál pre čitateľské hnutie SZŽ Krása životu. 
 Peter Andruška: Lepší ľudia : materiál pre čitateľské hnutie SZŽ Krása životu. 
 Aľbert Lichanov: Najvyšší trest : materiál pre čitateľské hnutie SZŽ Krása životu. 

 

Scenáre (výber): 
 Alena Šimčíková: Veľký básnik pochybností : scenár literárno-dramatického pásma 

k 165. výročiu narodenia a 105. výročia úmrtia F. M. Dostojevského. 
 Rurik, Marián (hudobný úsek): Dielo Antonína Dvořáka : hudobno-slovné pásmo 

venované 145. výročiu narodenia A. Dvořáka. 
 Rurik, Marián: Wolfgang Amadeus Mozart : diafónové pásmo. 
 Úsek pre deti: Pohladiť dlaňou : literárne pásmo k 90. výročiu narodenia J. C. Hron-

ského. 
 Janečková, Ľudmila: Ján Chalupka : scenár k 195. výročiu narodenia. 
 Janečková, Ľudmila: Plachý akord : scenár spomienkového večera k 110. výročiu 

narodenia Ivana Krasku. 
 Janečková, Ľudmila: Niet inej cesty … : literárno-hudobné pásmo k 35. výročiu úmr-

tia Dobroslava Chrobáka. 
 Slašťanová, Viera: Všetko za národ : scenár literárno-dramatického pásma k 35. vý-

ročiu úmrtia slovenskej kritickorealistickej spisovateľky, národnej umelkyne Boženy 
Slančíkovej-Timravy. 

 Mokrošová, Ľubica: Žiť pre život, žiť pre mier : scenár audiovizuálneho pásma 
k Medzinárodnému roku mieru. 

 Mokrošová, Ľubica: Spoločne v boji za mier : scenár dokumentárneho pásma  
k 40. výročiu založenia UNESCO. 

 
Rozbory činnosti knižnice: 
 Janečková, Ľudmila: Rozbor činnosti za rok 1986. Dokument obsahuje: Plnenie 

hlavných úloh; Úlohy vyplývajúce z regionálnych funkcií; Hlavné ukazovatele činnos-
ti; Knižničný fond; Služby knižnice; Práca s čitateľmi; Činnosť hudobného úseku; Čin-
nosť klubovej čitárne; Medziknižničné služby; Bibliografická, dokumentačná a infor-
mačná činnosť; Edičná činnosť; Metodická činnosť; Riadenie knižnice; Organizačná 
činnosť; Plnenie kádrovo-personálnych úloh; Kontrolná činnosť. Prílohy: Zoznam 
podujatí za rok 1986; Štatistika výkonov za rok 1986; Tituly vypracovaných bibliogra-
fií za rok 1986; Vyhodnotenie plnenia edičného plánu za rok 1986; Zoznam vypraco-
vaných koncepčných a analytických materiálov v oblasti riadenia a metodickej činnos-
ti za rok 1986; Počty pracovníkov podľa organizačných útvarov za rok 1986. 

Výber z dokumentu: 
Čitatelia (s. 6): 
 Registrovaní čitatelia  skutočnosť  2446 
Hudobný úsek a čitáreň (s. 3): 
Citát hovorí o nových možnostiach práce, v nových priestoroch, na nových úsekoch: 
 Postupne sa rozvíjala práca s netradičnými knižničnými materiálmi, najmä s gramo-
platňami, magnetofónovými páskami a audiovizuálnymi dokumentmi, predovšetkým na hu-
dobnom úseku OK. … 
 Individuálne a kolektívne formy práce s čitateľmi sa obohacovali o nové prvky s využi-
tím dostupných technických a audiovizuálnych prostriedkov, čím sa zvýraznil podiel estetickej 
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výchovy na používateľov. Postupne sa dobudovával hudobný úsek a klubová čitáreň OK, čím 
sa vytvorili podmienky na založenie hudobných krúžkov. … 
 

Podujatia pre verejnosť (výber), hudobný úsek a klubová čitáreň (s. 5, 12): 
 Zvýšenému záujmu sa tešili besedy so súčasnými slovenskými spisovateľmi Jánom  
Buzássym, Štefanom Moravčíkom, Danielom Hevierom. Zaujímavé bolo podujatie s prekla-
dateľkou … Šarlotou Baránikovou a televíznou hlásateľkou Adou Strakovou. … 
K skvalitneniu KVČ prispel i hudobný úsek, ktorý pripravil a realizoval výchovno-vzdeláva-
cie podujatia pre deti a mládež s cieľom priblížiť im svet hudby. Ďalej poskytoval pomoc pri 
tvorbe kultúrno-výchovných akcií ďalším úsekom a oddeleniam OK, ostatným ľudovým kniž-
niciam okresu a kultúrno-výchovným zariadeniam na požiadanie. KVČ obohatil i spevácky 
krúžok, krúžok SWINGERS, gitarový krúžok, ktoré rozvinuli svoju činnosť na pôde klubovej 
čitárne OK. … 
 Činnosť klubovej čitárne v roku 1986 vychádzala zo Zásad organizácie a činnosti klu-
bových čitární v ľudových knižniciach … a z overených poznatkov. V roku 1986 sa podstatne 
rozšírilo a skvalitnilo technické vybavenie. Postupne sa kompletizoval príručný fond. Kniž-
ničné jednotky sa požičiavali na pôde klubovej čitárne len prezenčne. Priestory klubovej či-
tárne boli sprístupnené verejnosti i v sobotu. … 
 

Ďalšie podujatia (výber, s. 19-29): 
Prechádzka slnečnou sústavou (prednáška); Pohladiť dlaňou (literárne pásmo k 90. výročiu 
narodenia J. C. Hronského); Život sa začína tam, kde končí romantika (prednáškový cyklus); 
Osídľovanie Kremnice a jej okolia (prednáška); Všetkým deťom (literárne pásmo k 35. výro-
čiu úmrtia Ľudmily Podjavorinskej); gitarový krúžok; spevokol; Poznaj a chráň (beseda 
s ochrancom prírody); 4x2 (hudobná pesničková súťaž); Žiar nad Hronom – mesto dneška 
(audiovizuálne pásmo); Ide pieseň okolo (hudobno-výchovný cyklus); Knihovnícko-infor-
matická výchova; O note Osminke (hudobno-vzdelávacia rozprávka); exkurzia učiteľov okre-
su do OK; Ján Levoslav Bella – priekopník slovenskej národnej hudby (audiovizuálne pásmo 
k 50. výročiu úmrtia); Vianočné zvyky a tradície (zábavný kvíz). 
Poznámka: Knihovnícko-informatická výchova patrí k najdôležitejším podujatiam organi-
zovaných našou knižnicou. Pravidelne každý rok k nám pozývame prvákov zo všetkých 
kremnických škôl, aj z blízkeho okolia, so zámerom zoznámiť sa s knižnicou, knižničným  
fondom a službami.  
 
Účastníci podujatí (s. 19-29): 
 
Agitačné stredisko Dolná Ves; Agitačné stredisko Trnavá Hora; ateistický krúžok; Do-
mov dôchodcov v Kremnici; Domov mládeže pri Strednej ekonomickej škole v Žiari nad 
Hronom; Domov mládeže pri SUPŠ v Kremnici; Gymnázium Kremnica; Jednotné roľ-
nícke družstvo Vtáčnik; Klub dôchodcov v Janovej Lehote; Klub dôchodcov v Krem-
nici; Klub dôchodcov v Prievidzi; Klub dôchodcov v Žiline; Osobitná škola internátna; 
Okresný ústav národného zdravia Žiar nad Hronom; Okresný výbor Slovenského zväzu 
žien; Klub milovníkov poézie a prózy; Materská škola v Lúčkach; I. - III. MŠ v Krem-
nici; I. a II. ZŠ v Kremnici; pioniersky tábor Varna; rekreanti ROH; Stredná eko-
nomická škola v Žiari nad Hronom; Stredné odborné učilište Agrostav; Stredné odborné 
učilište Reštaurácie; Stredné odborné učilište ZSNP; Stredisko praktického vyučovania 
Elektrovod; Stredisko praktického vyučovania Reštaurácie; Stredisko praktického vyu-
čovania Zdroj; Slovenský zväz invalidov; Štátne majetky Žiar nad Hronom; učitelia ZŠ; 
Základná škola Frýdek Místek a verejnosť. 
(Janečková 1987, s. 3, 5, 6, 12, 19-29).  
 
Noví pracovníci: Mária Burianová, Adriana Chmelíková, Adriana Miškovská, Katarína 
Sekajová, Zuzana Zelinová. 
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39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Knižnica v tlači: 

 40 

                                                 
39 Z Kroniky BSP, s. 75. 
40 In: Žiara socializmu. – Roč. 27, č. 52 (24.12.1986). Článok o čitárni napísala Oľga Trčková.  
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 41 

 42 
                                                                                                                                                         
 
41 In: Žiara socializmu. – Roč. 27, č. 48 (26.11.1986). Magdaléna Bírešová takto zachytila besedu s Adelou 
Strakovou. 
42 Naši kolegovia v kremnickom domove dôchodcov. Zľava: Danica Bieleschová, Marián Rurik a Alena 
Šimčíková. Foto Ivan Čillík. 
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43 

 
Rok 1987 

 
 

Z archívu KJK: 
 
Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Janečková, Ľudmila: Plán činnosti a výkonov na rok 1987. Dokument obsahuje: 

Hlavné úlohy; Úlohy vyplývajúce z regionálnych funkcií; Hlavné ukazovatele činnosti; 
Knižničný fond; Služby knižnice; Práca s čitateľmi; Činnosť hudobného úseku; Čin-
nosť klubovej čitárne; Medziknižničné služby; Bibliografická, dokumentačná a infor-
mačná činnosť; Edičná činnosť; Metodická činnosť; Riadenie knižnice; Organizačná 
činnosť; Kádrovo-personálne úlohy; Kontrolná činnosť. Prílohy: Plán podujatí na rok 
1987; Plán výkonov na rok 1987; Tituly plánovaných bibliografií na rok 1987; Edičný 
plán na rok 1987; Plán koncepčných a analytických materiálov v oblasti riadenia 
a metodickej činnosti na rok 1987; Plánované počty pracovníkov podľa organizač-
ných útvarov na rok 1987. 

 Dolinec, Michal: Plán činnosti ľudových knižníc okresu Žiar nad Hronom na rok 
1987. 

                                                 
43 Spisovateľ Daniel Hevier obklopený detskými čitateľmi . 
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 Dolinec, Michal: Spravodaj pre knihovníkov č. 1/1987. Rozbor činnosti knižníc ROH 
v okrese Žiar nad Hronom za rok 1986. 

 Dolinec, Michal: Spravodaj pre knihovníkov č. 3/1987. Rozbor činnosti školských 
knižníc okresu Žiar nad Hronom za školský rok 1986/1987. 

 Dolinec, Michal: Spravodaj pre knihovníkov č. 2/1987. Rozbor činnosti ľudových 
knižníc okresu Žiar nad Hronom za rok 1986. 

 Sekerešová, Anna – Dolinec, Michal: Minimálny program kultúrno-výchovnej čin-
nosti ľudových knižníc okresu Žiar nad Hronom na rok 1988. 

 Kislingerová, Klára – Janečková, Ľudmila: Spravodaj pre knihovníkov ľudových 
knižníc okresu Žiar nad Hronom ku dňu Kultúrno-osvetových pracovníkov a okresnej 
konferencii o kultúre 1987. Dokument obsahuje: Na s. 13-15 tohto materiálu sa na-
chádzajú info o knižniciach a knihovníkoch v obciach Trnavá Hora, Horné Hámre 
a Veľká Lehota.  

 
Materiály pre čitateľské hnutie SZŽ Krása životu, Alena Šimčíková pripravila rozbory 
literárnych diel (výber): 
 Tendriakov, Vladimír: Šesťdesiat sviečok : materiál pre čitateľské hnutie SZŽ Krása 

životu. 
 Borchertová, Christa: Loď Esmeralda : materiál pre čitateľské hnutie SZŽ Krása ži-

votu. 
 Koyš, Pavel: Všade : materiál pre čitateľské hnutie SZŽ Krása životu. 

 
Scenáre (výber): 
 Bírešová, Magdaléna: Spisovateľ, ktorého uchvátila história : literárne pásmo o ži-

vote regionálneho spisovateľa Jozefa Horáka k 80. výročiu narodenia. 
 
Metodické letáky: 
 Sekerešová, Anna: Apríl – mesiac zvýšenej starostlivosti o bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri práci : metodický leták. 
 
Bibliografické ročenky: 
 Mokrošová, Ľubica – Karvašová, Daniela: Okres Žiar nad Hronom v tlači 1986 : 

bibliografická ročenka. 
 
Bibliografie: 
 Mokrošová, Ľubica – Kršjaková, Eva: Ochrana životného prostredia, pamiatok 

a prírody v okrese Žiar nad Hronom : výberová bibliografia. Poznámka: Nadväzuje 
na bibliografiu s obdobným názvom z roku 1982 a pokračuje až do roku 2007. 

 Mokrošová, Ľubica – Kršjaková, Eva: Biela stopa SNP – 14. ročník : výberová bi-
bliografia. Poznámka: V tomto roku v OK začala s vydávaním bibliografií s temati-
kou BS a trvá to dodnes. 

 
Bibliografické letáky (výber): 
 Mokrošová, Ľubica: Prvá vysoká lesnícka škola : bibliografický leták k 180. výročiu 

založenia. 
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Rozbory činnosti knižnice: 
 Janečková, Ľudmila: Rozbor činnosti za rok 1987. Dokument obsahuje: Hlavné 

úlohy; Úlohy vyplývajúce z regionálnych funkcií; Hlavné ukazovatele činnosti; Kniž-
ničný fond; Služby knižnice; Práca s čitateľom; Činnosť hudobného úseku; Činnosť 
klubovej čitárne; Medziknižničné služby; Bibliografická, dokumentačná a informačná 
činnosť; Edičná činnosť; Metodická činnosť; Riadenie knižnice; Organizačná činnosť; 
Plnenie kádrovo-personálnych úloh; Personálie menovite; Kontrolná činnosť. Prílo-
hy: Zoznam podujatí za rok 1987; Štatistika výkonov za rok 1987; Tituly vypraco-
vaných bibliografií za rok 1987; Vyhodnotenie plnenia edičného plánu za rok 1987; 
Zoznam vypracovaných koncepčných a analytických materiálov v oblasti riadenia 
a metodickej činnosti za rok 1987. 

Výber z dokumentu: 
Čitatelia (s. 5): 
 Registrovaní čitatelia   skutočnosť  2463 
 
Služby knižnice, artotéka a priestory knižnice (s. 7-8): 
 Plnenie úloh v oblasti základných služieb. 
 Obsah a rôznorodosť služieb sa organizačne zabezpečuje v OPsČ a v OPL. Do odde-
lenia práce s čitateľom patrí úsek pre deti a mládež do 14 rokov, úsek pre dospelých a taktiež 
netradičné pracoviská, máme na mysli hudobný úsek a artotéku. Organizačnou súčasťou od-
delení sú i študovne a klubová čitáreň. 
Čo sa týka výpožičných absenčných a prezenčných služieb, sústreďovali sme pozornosť pre-
dovšetkým na kvalitu služieb, ich diferencovanosť, adresnosť, na intenzívne využívanie fondov 
a bibliograficko-informačných služieb. 
V súčasných dobrých priestorových podmienkach, v súvislosti so stavom technického vybave-
nia, predovšetkým hudobného úseku a klubovej čitárne, sme zaznamenali značný nárast pre-
zenčných výpožičiek … 
 
Spolupracovníci (s. 9): 
 … na základe písomných dohôd sme rozširovali a upevňovali spoluprácu s materský-
mi, základnými, strednými, učňovskými školami a strediskami, ďalej s klubom dôchodcov, 
s OV SZŽ, OV SZM. … osvedčila sa i spolupráca s Domom pionierov a mládeže, s družina-
mi mládeže. V súvislosti s činnosťou hudobného úseku sme spolupracovali s Ľudovou školou 
umenia, Kruhom priateľov hudby … 
 
Podujatia pre verejnosť (výber, s. 18-25): 
Význam životného prostredia pre ľudské zdravie (prednáška); Kľakovská dolina opäť žije 
(diafónové pásmo); Diskomix 1986 (výchovno-vzdelávacia diskotéka); Spisovateľ, ktorého 
uchvátila história (literárno-výchovné pásmo k 80. výročiu narodenia Jozefa Horáka); Pre-
hľad Štúrovcov (výchovno-vzdelávacie pásmo); Etela Farkašová: Nočné jazvy (čitateľská 
konferencia za účasti autorky); Tragika života a lásky (audiovizuálne pásmo k 125. výročiu 
úmrtia Boženy Němcovej); Ján Levoslav Bella – priekopník slovenskej národnej hudby (au-
diovizuálne pásmo); Oslobodenie Žiaru nad Hronom (literárno-hudobné pásmo); Zo sveta 
SWINGU (hudobný program skupiny SWINGERS); Oslobodzovanie Kremnice (účastníčka 
odboja – beseda); Za tajomstvom kremnického zlatého človeka (prednáška); Exkurzia knihov-
níkov do okresu Žilina; O note Osminke (hudobno-vzdelávacia pôvodná rozprávka); Kuk do 
maliarstva (beseda s akad. maliarom Cyrilom Koreňom); Kinokaviareň (hudobný program 
skupiny SWINGERS); Portrét Dušana Medzihradského (beseda s kameramanom). 
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Účastníci podujatí (s. 18-25): 
Detská ozdravovňa Slniečko v Kremnických Baniach; Domov dôchodcov v Kremnici; 
Domov mládeže pri Strednej ekonomickej škole v Žiari nad Hronom; Domov mládeže 
pri SUPŠ v Kremnici; Gymnázium Kremnica; Klub dôchodcov v Kremnici; knihovníci 
okresu; Miestny odbor Slovenského zväzu žien v Bartošovej Lehôtke; Materská škola  
v Kunešove; Materská škola v Lúčkach; Materská škola v Nevoľnom; Osobitná škola 
internátna; Okresný výbor SZM; Pionierska organizácia Socialistického zväzu mládeže; 
pioniersky tábor Plastika Nitra; I. a II. ZŠ v Kremnici; IV. MŠ; rekreanti ROH Skalka 
Kremnica – Hron; Stredná ekonomická škola v Žiari nad Hronom; stredné odborné 
učilištia; Stredné odborné učilište Agrostav; Stredné odborné učilište ZSNP; Stredná 
priemyselná škola odevná pre sluchovo postihnutú mládež v Kremnici; Stredisko prak-
tického vyučovania Zdroj; stredné školy; účastníci letnej aktivity; verejnosť.  
(Janečková 1988, s. 5, 7-8, 9, 18-25). 
 
Noví pracovníci: Irena Jurišová, Valéria Lichtnerová (neskôr Rothová), Alžbeta Madu-
dová, Lýdia Nemčeková. 
 
 
 
 
 
 
 

44 
 
 
 
 
                                                 
44 Beseda so spisovateľkami Máriou Ďuríčkovou a Helenou Truskovou, október 1987. Foto Marián Kupka. 
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 45 

 46 
 

                                                 
45 Horákova Štiavnica ´87. Kronika BSP, s. 99. 
46 Vinš od Márie Ďuríčkovej. Kronika BSP, s. 109. 
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Knižnica v tlači: 

            47 
 

 

Rok 1988 

 
 

Z archívu KJK: 
 

Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Plán činnosti na rok 1988. Dokument obsahuje: Hlavné úlohy; Úlohy vyplývajúce 

z regionálnych funkcií; Hlavné ukazovatele činnosti; Knižničný fond; Služby knižnice; 
Práca s čitateľom; Činnosť hudobného úseku a artotéka; Činnosť klubovej čitárne; 
Medziknižničné služby; Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť; Edičná 
činnosť; Metodická činnosť; Riadenie knižnice; Organizačná činnosť; Kádrovo-perso-
nálne úlohy; Kontrolná činnosť. Prílohy: Plán podujatí na rok 1988; Plán výkonov na 
rok 1988; Tituly plánovaných bibliografií na rok 1988; Edičný plán na rok 1988; Plán 
koncepčných a analytických materiálov v oblasti riadenia a metodickej činnosti na rok 
1988; Plánované počty pracovníkov podľa organizačných útvarov na rok 1988. 

Výber z dokumentu: 
Artotéka (s. 12): 

Súčasťou hudobného úseku je i artotéka, ktorá má v našich podmienkach o to väčší 
význam, že v sídle Okresnej knižnice pôsobí i Stredná umelecko-priemyselná škola. V tomto 
roku sa zameriame na najmä na jej budovanie a propagovanie … 
 

                                                 
47 In: Práca. – Roč. 42, č. 253 (28.10.1987). Ukážka z výstrižkovej služby. Článok pojednáva o klubovej 
čitárni. 
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Hudobný úsek a klubová čitáreň (s. 24):  

Hudobný úsek bude participovať na podujatiach celospoločenského charakteru – na 
slávnostných akadémiách a pod. spolu so spevokolom, ktorý bude naďalej pracovať ako záuj-
mový krúžok klubovej čitárne OK. Na pôde klubovej čitárne OK bude rozvíjať svoju činnosť 
krúžok SWINGERS a zároveň sa bude podieľať na kultúrno-výchovnej činnosti Okresnej kniž-
nice, ako aj na podujatiach celomestského charakteru. … 
 
Organizačné útvary (s. 34): 
Vedenie knižnice; metodické oddelenie; oddelenie práce s čitateľom; akvizičný úsek; oddele-
nie politickej literatúry; úsek hospodársko-správny. 
(Plán činnosti … na rok 1988, s. 12, 24, 34). 
 
 Dolinec, Michal: Spravodaj pre knihovníkov č. 1/1988. Rozbor činnosti ľudových 

knižníc okresu Žiar nad Hronom za rok 1987. 
 Janečková, Ľudmila – Sekerešová, Anna: Spravodaj pre knihovníkov č. 2/1988. 

Rozbor činnosti knižníc ROH v okrese Žiar nad Hronom za rok 1987. 
 Minimálny program kultúrno-výchovnej činnosti ľudových knižníc okresu Žiar nad 

Hronom na rok 1989. 
 Janečková, Ľudmila – Sekerešová, Anna – Šimčíková, Alena: Spravodaj pre kni-

hovníkov ľudových knižníc okresu Žiar nad Hronom ku dňu Kultúrno-osvetových pra-
covníkov a okresnej konferencii o kultúre 1988. Dokument obsahuje: Na s. 5-8 tohto 
dokumentu sa nachádzajú info o knižniciach a knihovníkoch v obciach: Hliník nad 
Hronom, Prenčov, Nevoľné a Repište. 

 
Materiály pre čitateľské hnutie SZŽ Krása životu, Alena Šimčíková pripravila rozbory 
literárnych diel: 
 Peter Štrelinger: Salakúzy : materiál pre čitateľské hnutie SZŽ Krása životu. 
 Thomas Mann: Lotta vo Weimare : materiál pre čitateľské hnutie SZŽ Krása životu. 

 
Bibliografické ročenky: 
 Kaššová, Božena: Okres Žiar nad Hronom v tlači 1987 : bibliografická ročenka. 

 
Bibliografie: 
 Kaššová, Božena: Biela stopa – 15. ročník : výberová bibliografia. 
 Kaššová, Božena – Kováčová, Miroslava: Jubilujúca Kremnica : výberová regio-

nálna bibliografia k 660. výročiu založenia mesta. 
 Kováčová, Miroslava: Ochrana životného prostredia, pamiatok a prírody v okrese 

Žiar nad Hronom : výberová bibliografia. 
 
Metodické letáky: 
 Janečková, Ľudmila: Stodvadsaťpäť rokov Matice slovenskej : metodický leták. 

 
Bibliografické letáky: 
 Jozef Karol Hell : bibliografický leták. 
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Veľavypovedajúci je Zoznam profesionálnych pracovníkov ĽK okresu k 31. 12. 1988. 
Obsahuje menoslov pracovníkov, ich pracovné zaradenie a pomenovanie jednotlivých 
oddelení a úsekov OK. Vyberáme z neho: 
Personálne obsadenie: 
Riaditeľstvo   Klára Kislingerová, riaditeľka 
 
Hospodársko-správny úsek Eva Kapustová, ekonómka 
 
oddelenie metodiky  Ľudmila Janečková, vedúca MO 
    Anna Sekerešová, odborný knihovník špecialista 
    Michal Dolinec, samostatný odborný knihovník špecialista 
Oddelenie politickej 
literatúry   Daniela Karvašová, vedúca oddelenia 
    Ľubica Mokrošová, odborný knihovník špecialista 
    Miroslava Kováčová, odborný knihovník špecialista 
    Božena Kaššová, samostatný odborný knihovník 
 
Oddelenie práce s čitateľom Alena Šimčíková, vedúca oddelenia 
Úsek pre dospelých  Alžbeta Madudová, knihovník 
    Katarína Pajunková, odborný knihovník 
    Danica Vrabcová, odborný knihovník 
Hudobný úsek  Marián Rurik, samostatný odborný knihovník 
    Katarína Valušková, knihovník 
úsek pre deti a mládež Magdaléna Bírešová, samostatný odborný knihovník 
    Valéria Lichtnerová, odborný knihovník 
Úsek akvizície   Viera Slašťanová, odborný knihovník špecialista 
(Kislingerová 1988; Melich 1988). 
 
Noví pracovníci: Emília Chovancová, Michal Morvaj, Katarína Pajunková. 
 
Oddelenie politickej literatúry a stredoškolská odborná činnosť: 
 

 48                49 
                                                 
48 Ako tému pre stredoškolskú odbornú činnosť si žiarski študenti v šk. rokoch 1987/88 
49 a 1988/89 vybrali Oddelenie politickej literatúry. 
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 50 
 

 
 
Knižnica v tlači: 
 

 51 

 
                                                 
50 Pre knihovníka je venovanie od spisovateľa veľkým ocenením. V tomto konkrétnom prípade spisovateľka 
Elena Čepčeková venovala pekné slová našej kolegyni z oddelenia pre deti a mládež Magdaléne Bírešovej. 
Kronika BSP, s. 120.  
51 Fotografia z nového hudobného oddelenia – z našej „počuvárne“, na ktorej zapózovali – zľava: Jozef Heiser, 
Katarína Valušková a Viera Vollmannová. In: Žiara socializmu. – Roč. 29, č. 11 (16.03.1988). 
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Rok 1989 

 
 
Poznámka:  
 Dokumenty o knižnici z roku 1989 sa v archíve edičnej činnosti nezachovali. No tento 
prelomový rok je podchytený v Rozbore činnosti za rok 1989 z roku 1990.  
Rozbory činnosti knižnice: 
 Janečková, Ľudmila – Šimčíková, Alena: Rozbor činnosti za rok 1989. Dokument 

obsahuje: Hlavné úlohy; Ťažiskové úlohy; Úlohy vyplývajúce z regionálnych funkcií; 
Hlavné ukazovatele činnosti; Knižničný fond; Doplňovanie fondov; Spracovanie fon-
dov; Ochrana fondov; Revízia fondov; Služby knižnice; Plnenie úloh v oblasti základ-
ných služieb; Práca s čitateľom; Činnosť hudobného úseku; Činnosť klubovej čitárne; 
Medziknižničné služby; Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť; Edičná 
činnosť; Metodická činnosť; pribudla Automatizácia, mechanizácia a technizácia 
prác; Riadenie knižnice; Organizačná činnosť; Kontrolná činnosť. Prílohy: Zoznam 
podujatí za rok 1989; Štatistika výkonov za rok 1989; Tituly vypracovaných bibliogra-
fií a rešerší za rok 1989; Vyhodnotenie plnenia edičného programu za rok 1989; Vy-
hodnotenie koncepčných a analytických materiálov v oblasti riadenia a metodickej 
činnosti za rok 1989; Počty pracovníkov podľa organizačných útvarov za rok 1989. 

Výber z dokumentu: 
Záväzné dokumenty (s. 1): 
 Záväznými dokumentmi, podľa ktorých sa činnosť OK riadila boli „Hlavné úlohy kul-
túrno-výchovnej práce Okresnej knižnice“ a „Program rozvoja JSK v okrese Žiar nad Hro-
nom na roky 1986-1990“. 
 Pri plnení svojho poslania sa OK aktívne podieľala na sprostredkovaní významných 
medzníkov národnej, štátnej, svetovej a najmä regionálnej histórie, kultúry a literatúry širokej 
verejnosti, prostredníctvom kultúrno-výchovnej činnosti. Z regionálnych výročí išlo o 165. vý-
ročie narodenia G. K. Zechentera-Laskomerského, 140. výročie úmrtia J. Langsfelda, 45. vý-
ročie úmrtia Marcela Herza, 40. výročie ukončenia Trate mládeže a ďalšie. … 
 
Hlavné ukazovatele činnosti: 
Čitatelia (s. 4): 

Registrovaní čitatelia  skutočnosť  2488 
  
Revízia knižničného fondu (s. 5): 
 V roku 1989 sa uskutočnila revízia knižničného fondu OK.  
 
Práca s čitateľom (s. 7): 
Spolupracovníci:  
 … prehĺbila sa spolupráca knižníc so školskými a predškolskými zariadeniami, so spo-
ločenskými organizáciami …, kultúrnymi zariadeniami, s rekreačnými zariadeniami ROH. Vo 
väčšine prípadov ide o spoluprácu dohodnutú písomne. V súvislosti s činnosťou hudobného 
úseku a klubovej čitárne sa značne rozšírila spolupráca s Ľudovou školou umenia v Krem-
nici, Kruhom priateľov hudby, s Klubom pre prácu s filmom. … 

 
Činnosť hudobného úseku (s. 8): 
 Čo sa týka kolektívnej práce s používateľmi, realizujeme pre nich prevažne podujatia, 
v ktorých sa využíva reprodukčná a vizuálna technika, pričom v rámci inovácie sme pristúpili 
k spojeniu hovoreného slova, hudby a obrazu … 
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Činnosť klubovej čitárne (s. 9): 
 Pokračovali sme v rozbehnutých súťažiach, poriadali literárne večery, ktoré sme spá-
jali s predstavovaním autorov. Na pôde klubovej čitárne rozvíjal svoju činnosť krúžok SWIN-
GERS. Vo veľkej miere sa využívali spoločenské hry a videorekordér. Priestory klubovej či-
tárne využívali i ostatné spoločenské organizácie a zariadenia, ako je SZPOK, ZOZI, SZŽ, 
klub dôchodcov v Kremnici a ďalšie. … 
 
Automatizácia, mechanizácia a technizácia prác (s. 12): 
 Po prvýkrát sa v našej činnosti objavila správa o práci počítačom, konkrétne s počíta-
čom SM 50/40. Slúžil na spracovanie objednávok novín a časopisov a spracovanie hudobnín.  
 
Riadenie knižnice (s. 12): 
Organizačná činnosť 
 Okresná knižnica ako metodické a poradenské stredisko v postavení voči ostatným 
profesionálnym a dobrovoľným knihovníkom okresu aplikovala všetky hlavné a nové úlohy na 
knižnice JS v okrese, za úzkej spolupráce nadriadeného orgánu odboru kultúry ONV – vytvá-
rala priaznivé podmienky pre plnenie úloh v obciach a mestách. 
Pri plnení úloh vychádzala: 
 - z programu rozvoja JSK v okrese ZH na roky 1986-1990 
 - z vlastných ročných plánov 
 - z Plánu hlavných číselných ukazovateľov ĽK okresu ZH na rok 1989 
 - z Kolektívnej zmluvy na rok 1989 
 
Bibliografie (výber, s. 25): 
 Kaššová, Božena: Banská Štiavnica – perla miest : výberová regionálna bibliografia 

k 750. výročiu založenia mesta. – (fyzicky nie je k dispozícii).  
 Kováčová, Miroslava: Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský (1824-1908) : perso-

nálna bibliografia. – (je fyzicky k dispozícii). 
 Kováčová, Miroslava: Biela stopa SNP – XVI. ročník : výberová regionálna biblio-

grafia. – (je fyzicky k dispozícii). 
 Kaššová, Božena: Trať mládeže – prvá stavba socializmu : výberová regionálna bi-

bliografia. – (fyzicky nie je k dispozícii). 
 Kováčová, Miroslava: Ochrana životného prostredia, pamiatok a prírody v okrese 

Žiar nad Hronom : regionálna výberová bibliografia. – (je fyzicky k dispozícii). 
 
Bibliografické ročenky: 
 Kaššová, Božena: Okres Žiar nad Hronom v tlači 1988 : bibliografická ročenka. – (je 

fyzicky k dispozícii). 
 

Edičná činnosť (s. 26): 
Analytické a koncepčné dokumenty (fyzicky nie sú k dispozícii) : 
 Kislingerová, Klára – Janečková, Ľudmila – Šimčíková, Alena: Plán činnosti 

Okresnej knižnice na rok 1989.  
 Janečková, Ľudmila – Šimčíková, Alena: Rozbor činnosti Okresnej činnosti za rok 

1989 [1988]. 
 Plán hlavných ukazovateľov činnosti ľudových knižníc okresu Žiar nad Hronom na 

rok 1989. 
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 Janečková, Ľudmila: Plán edičnej činnosti Okresnej knižnice Žiar nad Hronom so 
sídlom v Kremnici na rok 1990.  

 Janečková, Ľudmila – Sekerešová, Anna – Dolinec, Michal: Spravodaj pre knihov-
níkov č. 1/1989. Rozbor činnosti ľudových knižníc okresu Žiar nad Hronom za rok 
1988.  

 Sekerešová, Anna: Spravodaj pre knihovníkov č. 2/1989. Rozbor činnosti knižníc 
ROH v okrese Žiar nad Hronom za rok 1988.  

 Janečková, Ľudmila – Sekerešová, Anna – Šimčíková, Alena: Spravodaj pre kni-
hovníkov č. 3/1989. Ku Dňu kultúrno-osvetových pracovníkov a Okresnej konferencie 
o kultúre 1989. 

 
Metodické letáky: 
 Janečková, Ľudmila: G. K. Zechenter-Laskomerský : metodický leták.  

 
Materiály pre čitateľské hnutie SZŽ Krása životu, Alena Šimčíková pripravila rozbory 
literárnych diel (s. 27):  
 Stýblová, Valja: Zlaté rybky : materiál pre čitateľské hnutie SZŽ.  
 Dvořáková, Helena: Núdzové priznanie : materiál pre čitateľské hnutie SZŽ. 

 
Podujatia (výber, s. 13-19): 
Červený kríž – 125. výročie založenia (prednáška); Kračún krajom kráča (prednáška); J. C. 
Hronský (výchovno-vzdelávacie pásmo); Dnes v knižnici (kombinované pásmo); Jozef Horák 
(výchovno-vzdelávacie pásmo); Spomienky na G. K. Zechentera-Laskomerského (literárne 
pásmo); Mestá vo vesmíre (prednáška); Rozprávkar P. Dobšinský (výchovno-vzdelávacie pás-
mo); Kniha a človek (výchovno-vzdelávacie pásmo); Predstavujeme vám Bohumila Hrabala 
(tematický večer); Išla muzika do sveta (hudobná rozprávka); Málo známy hrdina – o Ďurko-
vi Langsfeldovi (výchovno-vzdelávacie pásmo); Pavla Kováčová (autorská beseda); S nami tu 
stále ktosi žartuje (beseda so spisovateľmi P. Vilikovským a M. Žiakom); Oľga Keltošová 
(beseda s redaktorkou Ohníka); Rozprávka O note Osminke (hudobná rozprávka); B. Felix 
(autorská beseda); Ide pieseň okolo (hudobno-vzdelávací cyklus); Rút Lichnerová (autorská 
beseda). 
Poznámka: 
17. 11. 1989 knižnica pre verejnosť usporiadala Kinokaviareň. 
 
Účastníci podujatí (s. 13-19):  
Domov dôchodcov v Kremnici; Domov mládeže pri SUPŠ v Kremnici; Materská škola v 
Kopernici; Klub dôchodcov v Kremnici; Osobitná škola internátna; Odborné učilište pre 
sluchovo postihnutú mládež Kremnica; I. - III. a V. MŠ; I. ZŠ spevokol; I. a II. ZŠ; 
Psychiatrická liečebňa v Kremnici; rekreanti ROH; Stredné odborné učilište pre 
sluchovo postihnutú mládež v Kremnici; Stredná priemyselná škola odevná pre sluchovo 
postihnutú mládež v Kremnici; Stredisko praktického vyučovania Elektrovod; Sloven-
ský zväz žien; školské kluby; účastníci Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy; 
verejnosť; Základná organizácia Československého Červeného kríža; Základná organi-
zácia Zväzu invalidov; Základná škola internátna v Kremnici; Základná škola v Jastra-
bej; školské družiny; Základná škola v Hliníku nad Hronom; Zotavovňa Kremnické Ba-
ne. (Janečková 1990a; Šimčíková 1990a, s. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13-19, 25, 26). 
 
Poznámka: V našej knižnici pracovali Jozef Heiser, Jolana Ilková, Ružena Pažoutová 
a Ľudovít Plankenbüchler. Nepodarilo sa nám zistiť roky ich nástupu. 
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52 
 
 

Rok 1990 

 
 
 V kremnickej pobočke ŠA sa zachoval dokument s veľkou výpovednou hodnotou –  
Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí činnosti, majetku, rozpočtu, pohľadávok a zá-
väzkov medzi Okresnou knižnicou Žiar nad Hronom so sídlom v Kremnici a Ministerstvom 
kultúry Slovenskej republiky.  
Výber z dokumentu:  

                                                 
52 Zápisky z Kroniky BSP, 3. zväzok, s. 12 a 17 o družbe a Kremnických gagoch. 
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Odovzdávajúca organizácia: Okresná knižnica Žiar nad Hronom so sídlom v Kremnici 
Nadriadený orgán:  Okresný národný výbor – odbor kultúry v Žiari nad Hronom 
Preberajúca organizácia: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
 
1/ Dôvod delimitácie 
 V zmysle realizácie zákona Slovenskej národnej rady z 22. novembra 1990 o prechode 
 zakladateľskej a zriaďovateľskej funkcie národných výborov na obce, ústredné orgány 
 štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy. 
2/ Predmet delimitácie 

2.1 Činnosť Okresnej knižnice Žiar nad Hronom so sídlom v Kremnici vyplývajú-
ca zo zákona č. 53/1959 Zb. o jednotnej sústave knižníc a štatútu Okresnej 
knižnice z dňa 15. 3. 1985. 

2.2 Všetok majetok slúžiaci k činnosti Okresnej knižnice podľa predbežnej inven-
tarizácie k 30. 11. 1990 … 

 2.3 Pracovníci v počte 27 osôb, mzdové prostriedky … 
 2.4 Ročný príspevok na prevádzku … 

2.7 Predbežný podiel fondov organizácie (fond základných prostriedkov, fond pre-
vádzkových prostriedkov, rezervný fond, fond kultúrnych a sociálnych potrieb 
…) 

 2.8 Personálna a mzdová agenda všetkých pracovníkov OK vedená v Okresnej 
  knižnici. 
 2.9 Záväzky a pohľadávky k 30. 11. 1990 … 
3/ Záverečné ustanovenia 

3.1 Centrálny nákup literatúry sa bude riešiť následne – s predpokladom zachova-
nia v jeho terajšej podobe. 

3.2 Upresnenie predmetu činnosti organizácie, zmeny v organizačnej štruktúre or-
ganizácia pripraví do 31. 12. 1990. 

3.3 Definitívne finančné, účtovné a majetkové vysporiadanie všetkých delimitova-
ných položiek bude vykonané do 31. marca 1991 (po uzavretí výsledkov hospo-
dárenia za rok 1990). 

3.4 Prípadné otázky súvisiace s delimitáciou, ktoré by nedopatrením zostali nedo-
riešené, alebo prípadné rozpory budú dodatočne riešené riaditeľom organizá-
cie s vecne príslušným odborom MK SR. Ak nedôjde k dohode, rozhodne minis-
ter kultúry. 

4/ Účinnosť delimitácie 
 K 1. januáru 1991. 
5/ Prílohy protokolu – súpis majetku, rozpočet, odpočítateľné položky, zoznam pracovní-

kov. 
V Kremnici, dňa 11. decembra 1990 
Delimitačný protokol vyhotovil:  Klára Kislingerová, riaditeľka 
     Eva Kapustová, ekonómka 
 
Za odovzdávajúcu organizáciu: podpísaná Klára Kislingerová, riaditeľka  
Za preberajúcu organizáciu:  podpísaný Ladislav Snopko, minister kultúry SR 
 
Personálne obsadenie: 
K delimitačnému protokolu je pripojený Zoznam pracovníkov k 1. 1. 1991: 
Kislingerová Klára, riaditeľka; Bírešová Magdaléna, samostatný odborný referent; Dolinec 
Michal, samostatný odborný referent; Janečková Ľudmila, samostatný odborný referent; Ka-
pustová Eva, samostatný odborný ekonóm; Madudová Alžbeta, referent; Pajunková Kata-
rína, referent; Rothová Valéria, odborný referent; Rurik Marián, samostatný odborný refe-
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rent; Sekerešová Anna, samostatný odborný referent; Slašťanová Viera, samostatný odbor-
ný referent; Šimčíková Alena, samostatný odborný referent; Valušková Katarína, referent; 
Vollmannová Viera, odborný referent; Zelinová Zuzana, ekonóm; Jurišová Irena, referent; 
Chovancová Emília, referent; Karvašová Daniela, samostatný odborný referent; Kováčová 
Miroslava, odborný referent; Mokrošová Ľubica, odborný referent; Kaššová Božena, odbor-
ný referent; ďalšie profesie: Kuzmová Anna, Nemčeková Lýdia, Prokeinová Valéria, Se-
kajová Katarína, Plankenbüchler Ľudovít, Tužinská Helena. 
(Kislingerová 1990; Kapustová 1990). 
 
Noví pracovníci: Adriana Ivanová. 
 

Z archívu KJK: 
 

Analytické a koncepčné dokumenty:  
 Janečková, Ľudmila – Šimčíková, Alena: Plán činnosti Okresnej knižnice na rok 

1990. Dokument obsahuje: Hlavné úlohy; Úlohy vyplývajúce z regionálnych funkcií; 
Hlavné ukazovatele činnosti; Knižničný fond; Služby knižnice; Práca s čitateľom; Hu-
dobné oddelenie; Klubová čitáreň; Medziknižničné služby; Bibliografická, dokumen-
tačná a informačná činnosť; Edičná činnosť; Metodická činnosť; Útvar mechanizácie 
a automatizácie; Riadenie knižnice; Organizačná činnosť; Kontrolná činnosť. Prílo-
hy: Plán výkonov na rok 1990; Tituly plánovaných bibliografií na rok 1990; Edičný 
plán na rok 1990; Plán koncepčných a analytických materiálov v oblasti riadenia 
a metodickej činnosti na rok 1990; Plánované počty pracovníkov podľa organizač-
ných útvarov na rok 1990. 

Výber z dokumentu: 
Práca s čitateľom (s. 8): 
 K ťažiskovým úlohám OK patrí práca s čitateľmi. Základnou bázou pre prácu s čita-
teľmi je výpožičná služba. V priamo realizovaných službách OK zostanú základom práce s či-
tateľmi dve zložky, a to individuálna a kolektívna práca. … 
 
V OK pribudol nový útvar – 
Útvar mechanizácie a automatizácie (s. 13): 
Bude plniť nasledovné úlohy: 

- spolupracovať s oddeleniami pri automatizácii základných technologických knižnično- 
informačných procesov a zabezpečovať úlohy spojené s technizáciou pracovných postupov 
a racionálnu organizáciu práce 
- zabezpečovať spracovávanie projektovej dokumentácie pre prevádzku výpočtovej techni-
ky v konkrétnych podmienkach OK … 
- sledovať progresívne trendy vývoja uplatňovania výpočtovej techniky v technologických 
knižnično-informačných procesoch a dosiahnuté výsledky využívať v ďalšej práci  
- zabezpečovať rozmnožovanie materiálov vydávaných OK 
- poskytovať metodickú pomoc ľudovým knižniciam (v spolupráci s metodickým oddele-
ním) pri inštalácii a využívaní moderných technických prostriedkov 

(Janečková 1990b; Šimčíková 1990b, s. 8, 13). 
 

 Janečková, Ľudmila – Sekerešová, Anna: Spravodaj pre knihovníkov č. 1/1990. 
Rozbor činnosti ľudových knižníc okresu Žiar nad Hronom za rok 1989. 

 Plán hlavných ukazovateľov činnosti ľudových knižníc okresu Žiar nad Hronom na 
rok 1990. 

 Sekerešová, Anna: Triedenie a stavanie náučnej literatúry v ľudových knižniciach : 
metodická pomôcka. 
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Scenáre:  
 Šimčíková, Alena: Karel Čapek – fantasta a satirik : literárno-dokumentárne pásmo 

k 100. výročiu narodenia. 
 Rurik, Marián (hudobné oddelenie a oddelenie umenia): Hudba plná krásy : scenár 

literárno-hudobného pásma k 305. výročiu narodenia J. S. Bacha. 
 
Bibliografie: 
 Kaššová, Božena: Ochrana životného prostredia, pamiatok a prírody v okrese Žiar 

nad Hronom : výberová regionálna bibliografia. 
 Kaššová, Božena: Edmund Gwerk : výberová personálna bibliografia. 
 Kaššová, Božena: Michal Chrástek : výberová personálna bibliografia. 
 Kaššová, Božena: Naši predkovia : odporúčajúca bibliografia kníh z obdobia prave-

ku pre detských a dospelých čitateľov. 
 
Bibliografické letáky: 
 Emil Boleslav Lukáč : bibliografický leták. 
 Vojtech Angyal : bibliografický leták. 

 
Udalosti – organizačné zmeny: 

Po celospoločenských zmenách roku 1989 nastali zmeny aj v knižniciach. V tej našej 
prebehla aktualizácia, čiže vyraďovanie spoločensko-vednej literatúry, aby slúžili súčas-
ným spoločensko-výchovným potrebám. Bolo zrušené Oddelenie politickej literatúry v Žia-
ri nad Hronom. Celé toto oddelenie, vrátane pracovníkov, knižničného fondu a regionálnej 
bibliografie, bolo presťahované do Kremnice. Aktualizácia fondov bola uskutočnená aj v os-
tatných knižniciach v okrese ZH. 
(Janečková 1990b; Šimčíková, 1990b, s. 6; Janečková 1991; Sekerešová 1991, s. 1).  
 
Rozbory činnosti knižnice: 
Rozbor činnosti za rok 1990 sa v archíve KJK nezachoval, no v Rozbore činnosti za rok 1991 
sa píše, že vypracovaný bol. Niekoľko vyššie uvedených faktov z tohto prelomového obdobia 
bolo zaznačených v Rozbore činnosti ľudových knižníc okresu Žiar nad Hronom za rok 1990. 
 Janečková, Ľudmila – Sekerešová, Anna: Spravodaj pre knihovníkov. Rozbor čin-

nosti ľudových knižníc okresu Žiar nad Hronom za rok 1990. 
 
 
 
Situácia v knižniciach na Slovensku a zákony: 

Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Z. z. a zákon o prechode zakladateľskej alebo 
zriaďovateľskej funkcie č. 518/1990 Z. z. určil proces delimitácie mestských a obecných ve-
rejných knižníc pod obce a krajských a okresných verejných knižníc do rezortu kultúry. V ob-
dobí ekonomickej transformácie znamenala delimitácia krajských okresných verejných kniž-
níc pod pôsobnosť Ministerstva kultúry SR existenčnú záchranu dôležitého prvku knižnič-
ného systému a utlmila komplexne negatívny dopad na kultúru v regiónoch.  
(Stasselová 2014, s. 5). 
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Rok 1991 

 
 

Udalosti – zmena zriaďovateľa knižnice: 
V zmysle znenia zákona SNR č. 518 /1990 o prechode zakladateľskej a zriaďovateľ-

skej funkcie národných výborov na obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej 
štátnej správy, prešla kremnická knižnica spod zriaďovateľskej pôsobnosti ONV v Žiari nad 
Hronom pod správu a priame riadenie MK SR. Stalo sa tak prostredníctvom procesu delimi-
tácie, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 1991 (Kislingerová 1990; Kapustová 1990). Kniž-
nica naďalej plnila funkciu ústrednej knižnice regiónu, ústredia informačnej a bibliografickej 
činnosti, medziknižničnej výpožičnej služby, ústredia pre prácu s literatúrou, špeciálnymi 
dokumentmi a metodického ústredia pre nižšie organizované knižnice regiónu (Janečková 
1992b). K základným a špeciálnym knižničným službám pribudli doplnkové služby a to pre-
daj literatúry a periodík, poskytovanie občerstvenia v klubovej čitárni a jej prenájom, repro- 
grafické služby. (Janečková 1992a; Kapustová 1992).  
 
Sumárne dokumenty o knižnici: 
 Ďalším bohatým zdrojom na informácie o knižnici je Záznam z rokovania dňa 7. fe- 
bruára 1991. Hovorí sa v ňom o delimitácii, riadení knižnice, knižničnom fonde, službách 
čitateľom, útvaroch knižnice, technickom vybavení, majetku, priestoroch knižnice a fi-
nanciách: 
Výber z dokumentu: 
Komisia v zložení Dr. Chudziaková, Dr. Panáková, Dr. Slančík, P. Sabov, G. Valentová, (p. 
Würschner a p. Bučíková boli prítomní len pri otvorení rokovania) sa zúčastnila overovania 
údajov z delimitačného protokolu, na základe ktorého prešla knižnica do rezortu MK SR. Za 
knižnicu sa rokovania zúčastnila p. K. Kislingerová, riaditeľka OK a jej zástupkyňa Ľ. Janeč-
ková. 
Riaditeľka knižnice informovala o problémoch v súvislosti s vlastníkom budovy, v ktorej sídli 
(osobitným listom MK SR bola oznámená požiadavka o zmenu vlastníka z Okresného múzea 
na Okresnú knižnicu), o predpoklade ukončenia činnosti pobočky OK v Žiari nad Hronom pre 
nedostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie celej jej činnosti, o problémoch v súvis-
losti s delimitáciou pracovníkov knižníc do mestských a obecných úradov. 
 Knižnica má písomne spracovaný plán činnosti na rok 1991, vyhodnotenie plnenia  
úloh za rok 1990 sa uskutoční v I. štvrťroku 1991. V pláne úloh sú sformulované ťažiskové 
úlohy v obsahovej oblasti, úlohy vyplývajúce z regionálnych funkcií a hlavné číselné ukazo-
vatele. 
I. Oblasť riadenia: 
Štatút, organizačný, knižničný a pracovný poriadok – tieto dokumenty má knižnica spracova-
né, avšak všetky ich bude nutné inovovať v nadväznosti na nový štatút. Ročný plán činnosti sa 
rozpracúva na jednotlivé štvrťroky a jeho plnenie sa kontroluje v mesačných plánoch jednotli-
vých oddelení. Pracovné náplne majú vypracované všetci pracovníci, ich zatriedenie podľa 
ZEUMS II. je patrične diferencované. Všetky záznamy z porád vedenia knižnice a pracovných 
porád s profesionálnymi i neprofesionálnymi pracovníkmi sú vedené prehľadne a vecne. 
II. Knižničný fond a služby: 
Stav knižničného fondu k 31. 12. 1991 predstavoval celkom knižničných jednotiek 50 896.  
Údaje o evidencii knižničného fondu sú v súlade s údajmi v delimitačnom protokole. Vedenie 
majetkovo-právnych evidencií zodpovedá platnej smernici MK SR č. 2783/73. Vzhľadom na 
istý pokles zapísaných čitateľov knižnica spracovala anketu, zameranú na skvalitňovanie kniž-
ničných služieb podľa potrieb používateľov. 
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Služby – základnou bázou pre prácu s čitateľom je i v tejto knižnici výpožičná služba. Jej týž-
denný objem je postačujúci. Zabezpečujú ich nasledovné útvary: odbor knižnično-informač-
ných služieb, t. j. oddelenie pre deti a mládež, oddelenie náučnej literatúry, oddelenie bele-
trie, čitáreň a pobočka Okresnej knižnice v Žiari nad Hronom (Poznámka: bývalé OPL). 
Knižnica aj v uplynulom roku realizovala širokú škálu aktivít v oblasti kultúrno-spoločenskej 
činnosti. Venovali pozornosť každej vekovej kategórii čitateľov, spolupracovali so školami 
a ďalšími inštitúciami v sídle mesta. Naďalej sa rozvíjala činnosť čitárne. Na jej pôde praco-
vala hudobná skupina SWINGERS. Hudobné oddelenie uskutočnilo rad podujatí s cieľom 
vzbudiť záujem u používateľov nielen o populárnu hudbu, ale tiež o vážnu hudbu cez pútavé 
podujatia. 
III. Oblasť technického vybavenia: 
Knižnica vlastní počítač SMEP 50/40 v základnej konfigurácii (4 ks terminály SM 7202 a tla-
čiareň), avšak tento komplex je v podmienkach knižnice nepoužiteľný. Problematický je i elek-
trický systém vykurovania (zlepšenie až po dokončení novej trafostanice). S cieľom zabezpečiť 
lepšiu ochranu majetku sa plánuje montáž kovových mreží na časť okien. 
IV. Majetková oblasť: 
Knižnica využíva priestory pamiatkovo chráneného objektu, ktorého doterajším správcom je 
Okresné múzeum v Kremnici. Hnuteľný majetok OK bol na základe podkladov dokladovo 
i námatkovo fyzicky odkontrolovaný v súlade s uskutočnenou inventarizáciou k 30. 11. 1990. 
Neboli zistené žiadne nezrovnalosti v hodnote základných prostriedkov, DKP, ani materiálu 
na sklade. 
V. Finančné hospodárenie: 
Finančné hospodárenie za r. 1990 bude vysporiadané podľa platnej metodiky do 31. 3. 1991. 
…  
V prípade, že sa uskutoční prevod správcovstva budovy na OK, vzniknú ďalšie finančné ná-
klady, ktoré si bude knižnica uplatňovať. 
Návrh opatrení: 
1. V nadväznosti na schválený štatút vypracovať organizačný, knižničný a po súhlase odboro-
vej organizácie i pracovný poriadok. 
Zodpovedná riaditeľka 
2. Hľadať možnosti odpredaja počítača SMEP 50/40, i na súčiastky. 
Zodpovedná riaditeľka 
3. Za predpokladu, že OK bude správcom užívaného objektu, zabezpečiť potrebné finančné 
prostriedky. 
Zodpovedná riaditeľka odboru ekonomiky MK SR. 
Bratislava, 28. 2. 1991 
Z podkladov spracovala Dr. M. Chudziaková (1991). 
 
V Správe o činnosti a hospodárení organizácie za rok 1991 je zaznačené (výber): 
Činnosť knižnice bola v roku 1991 orientovaná na 3 celky: 
Základné služby:  výpožičné, bibliografické, informačné, metodické a edičné 
Špeciálne služby: oblasť hudby, umenia, rešeršná a výstrižková služba 
Doplnkové služby: predaj literatúry a periodík, poskytovanie občerstvenia, prenájom čitár-

ne, reprografické služby … 
Hlavné ukazovatele činnosti 
Čitatelia: 

Registrovaní čitatelia  skutočnosť 2250  z toho pobočka 485 
 Pobočka Okresnej knižnice v Žiari nad Hronom bola zrušená 30. 6. 1991.  
 Pri práci s používateľmi sme rozvíjali záujmovú, vzdelávaciu činnosť, uplatňovali ko-
lektívne formy práce, vytvárali podmienky pre rozvíjanie individuálnych a skupinových záuj-



123 
 

mov všetkých používateľov. Pri poskytovaní služieb sme sa zamerali na ich kvalitu, diferenco-
vanosť, adresnosť, na intenzitu pri využívaní fondov a bibliograficko-informačných služieb. … 
 V kultúrno-spoločenskej činnosti sme uprednostňovali dialógové a diskusné formy 
a podujatia klubového typu. Pre čitateľov z radov detí a mládeže sme sústredili pozornosť na 
KIV. Išlo o samostatné aktivity a aktivity realizované v spolupráci s ďalšími výchovno-vzdelá-
vacími a kultúrnymi inštitúciami v meste. … 
Pre názornosť uvádzame: 
Podujatia: 
Spomienková slávnosť – k 95. výročiu narodenia J. C. Hronského – pre verejnosť 
Literárny medailón – k 95. výročiu narodenia J. C. Hronského – pre deti 
Hviezdičková mucholapka – prednáška z oblasti astronómie – pre deti 
Koncert + AV program – k 200. výročiu narodenia W. A. Mozarta – pre ZŠU 
Profily – beseda k dielu L. Carrolovej a H. Zelinovej – pre deti 
Spomienkový večer k 70. výročiu úmrtia P. O. Hviezdoslava – pre verejnosť 
Zberateľ ľudovej slovesnosti – beseda k dielu P. Dobšinského – pre deti 
 
 Reprografické služby sme začali poskytovať 15. 11. 1991, na základe podpísania 
zmluvy o prenájme kopírovacieho stroja „Sharp“ s firmou Copia Praha. … 
 Metodicko-inštruktážne návštevy sme realizovali v ľudových knižniciach okresu. Na 
požiadanie sme poskytli dve metodicko-inštruktážne návštevy v školských knižniciach. … 
(Janečková 1992a; Kapustová 1992). 

 
Z archívu KJK: 

 
Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Janečková, Ľudmila – Sekerešová, Anna: Spravodaj pre knihovníkov č. 1/1991. 

Rozbor činnosti ľudových knižníc okresu Žiar nad Hronom za rok 1990. 
Výber z dokumentov: 
Nákup literatúry: 
Zmena nastala aj v doplňovaní fondov. Do roku 1989 sa nákup realizoval na základe dohody 
medzi OK a okresnou predajňou Slovenská kniha v Žiari nad Hronom. OK zabezpečovala 
centralizované doplňovanie fondov pre sieť ľudových knižníc v plnom rozsahu.  
V Rozbore činnosti ľudových knižníc okresu Žiar nad Hronom za rok 1990 sa píše: 
 V roku 1990 OK zabezpečovala centralizované doplňovanie fondov v zmysle platných 
zásad pre sieť ľudových knižníc okresu. Predmetom centralizovaného doplňovania bola lite-
rárna produkcia slovenských vydavateľstiev a periodiká. 
Nákup dokumentov neliterárneho charakteru OK zabezpečovala formou individuálneho náku-
pu cez predajňu OPUS v ZH. … 
OK v II. polroku 1990 uvoľnila financie mestským knižniciam na voľný nákup literatúry 
a ostatných dokumentov, ktoré sa do ich fondov nedostali centrálnym nákupom. … 
A v Rozbore činnosti za rok 1991 stojí: 
Doplňovanie fondov 
 OK zabezpečovala ústredné doplňovanie fondov pre neprofesionálne ľudové knižnice 
regiónu, na základe písomných dohôd s obecnými úradmi a v súlade s objednávkami knižníc. 
Obecné úrady predisponovali finančné prostriedky priamo do OK až na 5 obcí, kde sme do-
dané knihy fakturovali. Mestské knižnice si nákup knižničného fondu zabezpečovali samo- 
statne. OK pre ne zabezpečovala len tie tituly, o ktoré požiadali, s tým, že jednotlivé tituly im 
boli fakturované. 
Nákup sme realizovali priamo cez vydavateľstvá, alebo distribučné agentúry na princípe ra-
batu. … 
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Naďalej sme budovali ústredný regionálny katalóg, ktorý je základom údajov o skladbe kniž-
ničných fondov v regióne. … 
(Janečková 1991, s. 1, 2; 1992, s. 1; Sekerešová 1991, s. 1, 2). 
 
 Kislingerová, Klára – Janečková, Ľudmila: Plán činnosti a výkonov na rok 1991. 

Dokument obsahuje: Hlavné úlohy; Úlohy vyplývajúce z regionálnych funkcií; Hlav-
né ukazovatele činnosti; Knižničný fond; Služby knižnice; Práca s čitateľom; Hudobné 
oddelenie; Čitáreň; Medziknižničné služby; Bibliografická, dokumentačná a informač-
ná činnosť; Edičná činnosť; Metodická činnosť; Útvar mechanizácie a automatizácie; 
Riadenie knižnice; Organizačná činnosť. Prílohy: Plán výkonov na rok 1991; Tituly 
plánovaných bibliografií na rok 1991; Plán koncepčných a analytických materiálov 
v oblasti riadenia a metodickej činnosti na rok 1991; Edičný plán na rok 1991; Plá-
nované počty pracovníkov podľa organizačných útvarov na rok 1991. 

Výber z dokumentu: 
Organizačné útvary (s. 19): 
Riaditeľ; Oddelenie knižnično-informačných fondov – patrili sem – Úsek doplňovania, spra-
covania a ochrany fondov a Úsek bibliografie a informácií; Odbor knižnično-informačných 
služieb; OK – pobočka Žiar nad Hronom (bývalé OPL); Oddelenie metodiky; Ekonomicko-
technické oddelenie. 
 
Bibliografické ročenky: 
 Kaššová, Božena: Okres Žiar nad Hronom v tlači 1990 : bibliografická ročenka. 

Články z novín a časopisov. Regionálne dokumenty. 
 
Bibliografie: 
 Kaššová, Božena: Ochrana životného prostredia, pamiatok a prírody v okrese Žiar 

nad Hronom : výberová regionálna bibliografia. 
 Kaššová, Božena: Biela stopa SNP – 18. ročník : výberová bibliografia. 
 Kaššová, Božena: Pavol Križko : výberová personálna bibliografia. 
 Kaššová, Božena: Výber poézie a prózy pre I. stupeň ZŠ : výberová odporúčajúca 

bibliografia. 
 Kaššová, Božena: Výber literatúry pre handicapované deti : výberová odporúčajúca 

bibliografia. 
 
Bibliografické letáky: 
 Ján Levoslav Bella : bibliografický leták. 
 Gejza Angyal : bibliografický leták. 
 Michal Matunák : bibliografický leták. 

 
Scenáre: 
 Rurik, Marián: Ján Levoslav Bella : scenár hudobno-literárneho pásma venovaný 

55. výročiu úmrtia J. L. Bellu. 
 
Rozbory činnosti knižnice: 
 Janečková, Ľudmila: Rozbor činnosti za rok 1991. Dokument obsahuje: Hlavné 

úlohy; Ťažiskové úlohy; Úlohy vyplývajúce z regionálnych funkcií; Hlavné ukazovate-
le činnosti; Knižničný fond; Doplňovanie fondov; Spracovanie fondov; Ochrana fon-
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dov; Služby knižnice; Plnenie úloh v oblasti základných služieb; Práca s čitateľom; 
Hudobný a umenovedný úsek; Čitáreň; Medziknižničné služby; Bibliografická, doku-
mentačná a informačná činnosť; Edičná činnosť; Metodická činnosť; Automatizácia, 
mechanizácia a technizácia prác; Riadenie knižnice; Organizačná činnosť. Prílohy: 
Štatistika výkonov; Tituly vypracovaných bibliografií a rešerší za rok 1991; Vyhodno-
tenie plnenia edičného programu za rok 1991; Vyhodnotenie koncepčných a analy-
tických materiálov v oblasti riadenia a metodickej činnosti za rok 1991. 

Výber z dokumentu: 
Pôsobnosť a postavenie knižnice: 
V úvode Rozboru činnosti sa píše (s. 1): 
 Plnenie úloh OK v roku 1991 bolo ovplyvnené kvalitatívne novou spoločenskou situá-
ciou a programom vyplývajúcim z jej postavenia ako ústrednej knižnice regiónu, ústredia in-
formačnej a bibliografickej činnosti, medziknižničnej výpožičnej služby, ústredia pre prácu 
s literatúrou, špeciálnymi dokumentmi a metodického ústredia pre nižšie organizované kniž-
nice regiónu. … 
 
Úlohy knižnice vyplývajúce z regionálnych funkcií a bibliografia (s. 3-4): 
- dopĺňala a spracovávala knižničné fondy regionálneho charakteru tak, aby mohli knižnice 
poskytovať všetkým záujemcom o svoj región čo najúplnejšie informácie, pričom ťažisko spo-
čívalo na regionálnej bibliografii 
- spracovávala významnejšie články z regionálnej tlače do kartotéky a budovala kartotéky 
výstrižkov z ústrednej krajskej tlače 
- využívala regionálne dokumenty pri kultúrnospoločenskej činnosti 
- k propagácii regionálnej literatúry a práce s ňou prispievala prostredníctvom bibliografic-
kej činnosti – konkrétne išlo o bibliografie, rešerše s regionálnou tematikou, súpisy knižnej 
a časopiseckej literatúry … 
 
Hudobný a umenovedný úsek (s. 7): 
 Najväčšie percento používateľov na tomto úseku tvoria deti. … Mládež využíva služby 
o niečo menej a najmenej používateľov je z radov dospelých. … Do určitej miery to spôsobuje 
fakt, že miestnosť slúži ako požičovňa, študovňa a zároveň je i miestnosťou na počúvanie. … 
Vo fonde úseku sú hudobniny, knihy o hudbe, periodiká, kazety, platne, videokazety, obrazy, 
knihy o umení. 
V rámci kolektívnej práce s používateľmi pripravujeme hudobné rozprávky, súťaže, kombino-
vané podujatia. S ostatnými úsekmi HÚ spolupracuje pri mixáži hudobného doprovodu 
k jednotlivým podujatiam. Pomoc poskytuje i organizáciám pri tvorbe nahrávok a mixáži hud-
by. … 
 
Čitáreň (s. 7-8): 
 V čitárni majú návštevníci k dispozícii príručnú knižnicu, 76 titulov periodík, a to z do-
mácej a zahraničnej produkcie, 15 druhov hier, videotechniku, občerstvenie v stanovenom 
rozsahu a zároveň na pôde čitárne realizujeme burzu – predaj nových kníh a periodík. Aktivi-
ty, ktoré sme tu organizovali, boli výchovno-vzdelávacieho a kultúrno-oddychového charakte-
ru pre všetky vekové kategórie návštevníkov … 
Za poskytnutie miestnosti sme účtovali nájomné v zmysle platných smerníc. … 
 
Metodická činnosť a nákup literatúry (s. 9): 
 Nadviazali sme kontakt s obecnými úradmi, vysvetlili im úlohy a potreby knižníc, pora-
dili pri vypracovávaní dohôd s knihovníkmi a upozornili na potrebu lepšieho umiestnenia, 
prípadne zariadenia knižníc. S 37 obecnými úradmi sme uzavreli písomné zmluvy o ústred-
nom nákupe knižničného fondu a v spolupráci s oddelením získavania, spracovania a ochrany 
fondov sme zabezpečovali cez vydavateľstvá a distribučné agentúry ústredný nákup kníh pre 



126 
 

vlastnú knižnicu a ľudové knižnice v regióne a vypracovali ústrednú objednávku periodík pod-
ľa požiadaviek knižníc. …  
(Janečková 1992b, s. 1, 3-4, 7-9). 
 
Noví pracovníci: Ján Čuvara, Ružena Kapustová, Iveta Schwarzová (neskôr Kuzmická). 
 

Rok 1992 

 
 

Z archívu KJK: 
 
Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Janečková, Ľudmila: Plán činnosti a výkonov na rok 1992. Dokument obsahuje: 

Hlavné úlohy; Úlohy vyplývajúce z regionálnych funkcií; Hlavné ukazovatele činnosti; 
Knižničný fond; Služby knižnice; Práca s čitateľom; Úsek hudobný a umenovedný; Či-
táreň; Medziknižničné služby; Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť; 
Edičná činnosť; Metodická činnosť; Útvar mechanizácie a automatizácie; Riadenie 
knižnice; Organizačná činnosť. Prílohy: Plán výkonov na rok 1992; Tituly plánova-
ných bibliografií na rok 1992; Plán koncepčných a analytických materiálov v oblasti 
riadenia a metodickej činnosti na rok 1992; Edičný plán na rok 1992; Plánované poč-
ty pracovníkov podľa organizačných útvarov na rok 1992; Plán kultúrno-spoločen-
ských podujatí. 

 
Bibliografické ročenky: 
 Kaššová, Božena – Schwarzová, Iveta: Okres Žiar nad Hronom v tlači 1991 : biblio-

grafická ročenka. 
 
Bibliografie: 
 Kaššová, Božena: Kremnica v literatúre : výberová regionálna bibliografia. 

 

 53 
 Kaššová, Božena: Jozef Horák : výberová personálna bibliografia.  
 Kaššová, Božena: Biela stopa SNP – 19. ročník : výberová regionálna bibliografia. 

                                                 
53 Prvý „hrebeň“ v OK . 
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 Šimčíková, Alena: Ochrana životného prostredia, pamiatok a prírody v okrese Žiar 
nad Hronom : výberová regionálna bibliografia. 

 Janečková, Ľudmila – Šimčíková, Alena: Jozef Kollár – život s paletou : výberová 
personálna regionálna bibliografia. 

 
Scenáre: 
 Janečková, Ľudmila (úsek koordinácie a metodiky): Štefan Moyses – prvý predseda 

Matice slovenskej : literárne pásmo k 195. výročiu narodenia.  
 
Zborníky: 
 Janečková, Ľudmila: Všetky cesty žitia. Zborník príležitostných básní k významným 

udalostiam. Vznikol za spolupráce OK, Združenia zborov pre občianske záležitosti 
Človek – človeku a Regionálnej rady v Žiari nad Hronom.  
 

 
 

 Rurik, Marián: Významné výročia v roku 1992 : oblasť hudby. 
 
Rozbory činnosti knižnice: 
 Janečková, Ľudmila – Sekerešová, Anna – Kapustová, Eva: Rozbor činnosti a vý-

konov za rok 1992. Dokument obsahuje: Plnenie hlavných úloh; Riadenie knižnice; 
Organizačná činnosť; Ťažiskové úlohy v rámci knižnice; Ťažiskové úlohy vyplývajúce 
z nadobecnej funkcie; Pracovníci knižnice; Knižničné fondy; Výpožičky; Hudobný 
a umenovedný úsek; Čitáreň; Čitatelia; Bibliografická, dokumentačná a informačná 
činnosť; Edičná činnosť; Metodická a prieskumová činnosť; Vzdelávacie a kultúrno-
spoločenské podujatia; Automatizácia, mechanizácia pracovných postupov. Prílohy: 
Ročný výkaz o knižnici za rok 1992; Štatistika výkonov za rok 1992; Vyhodnotenie 
koncepčných a analytických materiálov v oblasti riadenia a metodickej činnosti za rok 
1992; Tituly vypracovaných bibliografií a rešerší v roku 1992; Vyhodnotenie plnenia 
edičného programu za rok 1992; Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia; Do-
plnkové činnosti v roku 1992;  
Stav ľudových knižníc okresu Žiar nad Hronom k 31. 12. 1992; Vyhodnotenie hospo-
dárenia OK v Kremnici za rok 1992. 
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Výber z dokumentu: 
Doplnková činnosť (s. 4): 
 Vykonávali sme doplnkovú činnosť, t. j. predaj literatúry a periodík nových a vyrade-
ných z vlastných fondov a ostatných špeciálnych dokumentov, občerstvenie v stanovenom roz-
sahu, reprografické služby. … Poznámka: Neskôr aj prenájom čitárne. 
 
Nadobecná funkcia knižnice, nákup literatúry a metodická činnosť (s. 4-5): 
 Zabezpečovali sme ústredné doplňovanie knižničných dokumentov vrátane periodík 
pre ľudové knižnice regiónu. 
 Ústredne spracovávame nakúpené knižné dokumenty pre ľudové knižnice, pričom bu-
dujeme súborný katalóg ústredného nákupu a voľného nákupu knižničných fondov jednotli-
vých knižníc regiónu. 

Nadväzovali sme kontakty s obecnými a mestskými úradmi. 
Poskytovali sme metodickú pomoc ľudovým knižniciam regiónu. 
Analyzovali sme dosahované výsledky knižníc regiónu. 
Zabezpečovali sme štatistické výkazy výsledkov knižníc v regióne v prepojení na ná-

rodný štatistický systém. 
Podľa potreby sme zvolávali porady knihovníkov ľudových knižníc regiónu. 
Vydávali sme metodické materiály na pomoc knižniciam. 
Sporadicky sme poskytovali pomoc knižniciam iných sietí. 

 
Spracovanie fondov a distribúcia do jednotlivých ľudových knižníc regiónu (s. 7-8): 

Jednotlivé dokumenty z ústrednej objednávky sa spracovávali v OK a čiastočne kni-
hovnícky spracované boli expedované do jednotlivých ľudových knižníc regiónu. OK spra-
covávala a expedovala aj knihy, ktoré boli pre knižnice získané darom. Dokumenty, ktoré si 
knižnice nakúpili samostatne, spracovávali knihovníci a záznamy zasielali do OK. … 
 
Katalógy a kartotéky (s. 8): 
 U detských čitateľov okrem základných katalógov (autorský, názvový, systematický, 
absenčný) budujeme žánrovo-tematický a predmetový katalóg, kartotéku BIS a kartotéku spi-
sovateľov podľa národov. Na úseku odbornej literatúry a beletrie sa budujú okrem základ-
ných katalógov predmetový a žánrovo-tematický katalóg a v roku 1992 ešte aj kartotéka Čes-
koslovenskej tlačovej kancelárie. … 
 
Metodická a prieskumová činnosť (s. 11-12): 
 Prvoradú pozornosť sme venovali sieti ľudových knižníc okresu a koordinácii  
a usmerňovaniu spolupráce útvarov vlastnej knižnice. Dosiahnuté výsledky vo vlastnej kniž-
nici a ostatných ľudových knižniciach sme analyzovali, čo slúžilo predovšetkým na odstraňo-
vanie nedostatkov a riešenie problémov. … 
V rámci metodických návštev v knižniciach sme sa zamerali na pomoc pri aktualizácii fondu. 
Riešili sme problémy, ktoré sa vyskytli pri vedení knižničnej evidencie. Orientačne sme zisťo-
vali dosiahnuté výsledky a spoločne s knihovníkmi sme hľadali východiská. 
Obecné úrady sme navštevovali s cieľom získať financie na nákup knižničného fondu. Zabez-
pečiť, aby v obciach a v mestách nedošlo k zrušeniu knižníc. Vysvetľovať úlohy a potrebu 
knižníc. Udržať prevádzku knižníc.  
 
Spolupracovníci (s. 12): 
Výchovno-vzdelávacie a kultúrne inštitúcie v meste a úzka spolupráca s Miestnym odborom 
Matice slovenskej v Kremnici. 
Čitatelia (s. 13): 
 Registrovaní čitatelia   spolu 1766 
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Podujatia pre verejnosť (výber, s. 21-24): 
Čo je to privatizácia (konzultačné stretnutie); Stretnutie s módou (beseda + módna prehliad-
ka za účasti redaktorov časopisu Dorka a študentiek zo Strednej priemyselnej školy odevnej 
pre sluchovo postihnutú mládež v Kremnici); Tvorba J. C. Hronského (beseda); Tvorba 
Maríny Čeretkovej-Gallovej (autorská beseda); Slovo je dar (súťaž v prednese poézie); He-
vier, Daniel: Krajina Zázračno a Futbal s papučou (autorské besedy); Mňaukajúca hviezda 
(prednáška); Príbehy detí (beseda). 
 
Účastníci podujatí (s. 21-24):  
Gymnázium Kremnica; Osobitná škola internátna; I. a II. MŠ; V. MŠ; I. a II. ZŠ; Stred-
ná priemyselná škola odevná pre sluchovo postihnutú mládež v Kremnici; verejnosť; 
Základná škola v Jastrabej; Základná škola pri Psychiatrickej liečebni v Kremnici.  
(Janečková 1993a; Sekerešová 1993; Kapustová 1993, s. 4-5, 7-8, 11-13, 21-24).  
 
Noví pracovníci: Marian Ihring, Ivana Ivanová, Eliška Krčmáriková, Alexandra Mar-
ková, Miroslava Novodomcová, Peter Windisch. 
 

Rok 1993 

 
 
Videopožičovňa a knižné dary: 

V tomto roku pribudla do knižnice videopožičovňa. Bola umiestnená v čitárni. (Kis-
lingerová 1993; Janečková 1993b, s. 3, 8). 

 Naša knižnica získala kolekciu kníh v nemeckom jazyku v počte 1584 kusov. Bol to 
dar od knižnice v severobavorskom meste Kronach, sprostredkovaný našimi krajanmi v SRN 
a Karpatsko-nemeckým spolkom na Slovensku. Knihy nám slávnostne odovzdali MUDr. 
Helga Niklesová a JUDr. Anton Vaský (K. K. 1994). 
Poznámka: Tieto knihy boli vyčlenené v samostatnej miestnosti označenej ako Oddelenie 
nemeckej literatúry. V súčasnosti sa nachádzajú v skladových priestoroch knižnice a prípad-
ným záujemcom sú sprostredkovávané na požiadanie. 
 

Z archívu KJK: 
 
Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Kislingerová, Klára – Janečková, Ľudmila: Plán činnosti a výkonov na rok 1993. 

Dokument obsahuje: Hlavné úlohy; Úlohy vyplývajúce z regionálnych funkcií; Hlav-
né ukazovatele činnosti; Knižničný fond; Služby knižnice; Práca s čitateľom; Úsek hu-
dobný a umenovedný; Čitáreň; Medziknižničné služby; Bibliografická, dokumentačná 
a informačná činnosť; Edičná činnosť; Metodická činnosť; Útvar mechanizácie a au-
tomatizácie; Riadenie knižnice; Organizačná činnosť. Prílohy: Plán výkonov na rok 
1993; Plán koncepčných a analytických materiálov v oblasti riadenia a metodickej 
činnosti na rok 1993; Edičný plán na rok 1993; Plán kultúrno-spoločenských podujatí. 

 Dolinec, Michal – Janečková, Ľudmila: Spravodaj pre knihovníkov. Rozbor činnosti 
ľudových knižníc okresu Žiar nad Hronom za rok 1992. 

Výber z dokumentu: 
Situácia v ľudových knižniciach (s. 1): 
 Všetky ľudové knižnice v roku 1992 plnili knihovnícke, bibliografické a informačné 
úlohy, pričom ich činnosť zabezpečovali samosprávne orgány, ktorých prístup k práci knižníc 
bol rozdielny. Toto malo vplyv i na činnosť knižníc. Dochádzalo k zníženiu finančných pro-
striedkov na nákup knižničného fondu, ale v niektorých prípadoch došlo i k ich zvýšeniu. 
V okrese máme i také knižnice, ktoré nedostali žiadne financie. … Napriek nepriaznivému sta-
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vu tieto knižnice pracovali i v provizórnych podmienkach a so starým fondom. … Toto však 
bude mať negatívny dopad na návštevnosť knižníc. … Aj napriek osobnému kontaktu OK so 
samosprávnymi orgánmi sa nepodarilo situáciu zmeniť …  
(Dolinec 1993; Janečková 1993c, s. 1). 
 
Bibliografie: 
 Šimčíková, Alena: Okres Žiar nad Hronom v tlači 1992 : bibliografická ročenka. 
 Šimčíková, Alena: Biela stopa SNP – 20. ročník : výberová regionálna bibliografia. 
 Šimčíková, Alena: Aurel Lehotzký – historik kremnického baníctva : výberová 

personálna regionálna bibliografia. 
 Bírešová, Magdaléna: Andrej Peter, akademický sochár – medailér : výberová 

personálna regionálna bibliografia. 
 
Scenáre: 
 Janečková, Ľudmila: Zabudnutý maliar : literárne pásmo k 20. výročiu úmrtia 

maliara Viktora Hermélyho. 
 
Rozbory činnosti knižnice: 
 Janečková, Ľudmila – Kapustová, Eva – Dolinec, Michal: I. Rozbor činnosti a vý-

konov Okresnej knižnice za rok 1993. Dokument obsahuje: Plnenie hlavných úloh; 
Riadenie knižnice; Organizačná činnosť; Organizačná štruktúra; Ťažiskové úlohy 
v rámci knižnice; Ťažiskové úlohy vyplývajúce z nadobecnej funkcie; Pracovníci kniž-
nice; Knižničné fondy; Výpožičky; Hudobný a umenovedný úsek; Čitáreň; Registro-
vaní používatelia; Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť; Edičná čin-
nosť; Metodická a prieskumová činnosť; Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské poduja-
tia; Automatizácia, mechanizácia pracovných postupov. Prílohy: Ročný výkaz o kniž-
nici za rok 1993; Štatistika výkonov za rok 1993; Vyhodnotenie koncepčných a ana-
lytických materiálov v oblasti riadenia a metodickej činnosti za rok 1993; Tituly vy-
pracovaných bibliografií a rešerší v roku 1993; Vyhodnotenie plnenia edičného 
programu za rok 1993; Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 1993; Dopln-
kové činnosti v roku 1993. II. Stav ľudových knižníc okresu Žiar nad Hronom k 31. 12. 
1993. III. Vyhodnotenie hospodárenia Okresnej knižnice v Kremnici za rok 1993. 

Výber z dokumentu: 
Organizačná štruktúra (s. 2): 
Riaditeľ        
Útvar riaditeľa:  sekretariát 

OBP, PO, CO      
   koordinácia a metodika     
   automatizácia      
Útvar získavania, spracovania a ochrany knižničných fondov     
Útvar knižnično-informačných služieb: úsek bibliografie a informácií  
      úsek odbornej literatúry a beletrie  
      úsek literatúry pre deti a mládež   

úsek hudobný a umenovedný    
čitáreň      

Útvar ekonomicko-technických činností   
 
Personálne obsadenie (s. 4-5): 
Riaditeľka OK: Klára Kislingerová. Pracovníci: Magdaléna Bírešová, Ján Čuvara, Mi-
chal Dolinec, Ľudmila Janečková, Irena Jurišová, Eva Kapustová, Eliška Krčmáriková, 
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Anna Kuzmová, Alžbeta Madudová, Alexandra Marková, Dagmar Murgašová, Eva Os-
valdová, Ľubica Oswaldová, Izabela Pytlová, Anna Sekerešová, Agnesa Schmidtová, 
Iveta Schwarzová, Viera Slašťanová, Pavel Struhár.  
         
Nákup literatúry (s. 5-6): 
 OK zabezpečovala ústredné doplňovanie fondov na princípe rabatu pre ĽK okresu, na 
základe písomných dohôd so samosprávnymi orgánmi a v súlade s objednávkami knižníc. 
Samosprávne orgány financie zálohovo predisponovali priamo do OK. … 
Nákup kníh pre OK a ľudové knižnice sme zabezpečovali len cez vydavateľstvá a distribučné 
agentúry prevažne slovenské. … 
 
Bibliografia (s. 9-10): 
Budovali sme kartotéky: systematickú, regionálnu – predmetovú, podnikateľov a personálnu. 
Archivovali sme regionálne noviny Žiara, Hutník, Kremnické noviny. 
 
Čitatelia (s. 12): 
 Registrovaní čitatelia  1874 
 
Podujatia pre verejnosť (výber, s. 20-24): 
Vznik a vývoj Zeme (prednáška); Expedícia na Mont Blanc (beseda); Slnko a jeho rodina 
(diafónové pásmo); J. L. Bella (audiovizuálne pásmo); Anton Marec (autorská beseda); 
Módna prehliadka + beseda s redaktormi časopisu Dievča; Brönteová, Ch.: Jana Eyrová 
(beseda + psychoanketa); Knižný servis (info o knihách + videoprogram); Čas letí ako vtáci 
nedozierni (literárne pásmo); J. Kollár – rebel – prorok – spisovateľ (literárno-hudobné pás-
mo); Eskymák ODARPI (náučné pásmo o Arktíde); J. C. Hronský (beseda); KIV + Tvorba 
Kristy Bendovej. 
 
Účastníci podujatí (s. 20-24): 
Detská ozdravovňa Slniečko v Kremnických Baniach; Gymnázium Kremnica; letný tá-
bor v Lúčkach; Materská škola v Kopernici; Materská škola Rudné bane; Materská 
škola Štátne majetky; Materská škola YMCA; Osobitná škola internátna; I. MŠ; I. a II. 
ZŠ; Stredná priemyselná škola odevná pre sluchovo postihnutú mládež v Kremnici; Psy-
chiatrická liečebňa v Kremnici; Škola úžitkového výtvarníctva v Kremnici; školské dru-
žiny; školské kluby; verejnosť; YMCA; Základná škola internátna pre sluchovo posti- 
hnutú mládež v Kremnici; Základná škola v Jastrabej. 
(Janečková 1994; Kapustová 1994; Dolinec 1994, s. 2, 3-4, 5-6, 9-10, 20-24). 
   
Noví pracovníci: znovu nastúpila Eva Osvaldová, Ľubica Oswaldová, Izabela Pytlová, 
Pavel Struhár. 
 

Rok 1994 

 
 

 54 
 

Názov knižnice:  
2. máj 1994 je deň, odkedy je meno Kollárovo opäť súčasťou oficiálneho názvu našej 

knižnice, ktorý znel – Okresná knižnica Jána Kollára v Kremnici.  
                                                 
54 Odtlačok pečiatky s novým názvom knižnice. 
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Z archívu KJK: 
 

Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Janečková, Ľudmila – Dolinec, Michal: Spravodaj pre knihovníkov. Rozbor činnosti 

ľudových knižníc okresu Žiar nad Hronom za rok 1993. 
 

Bibliografické ročenky: 
 Schwarzová, Iveta: Okres Žiar nad Hronom v tlači 1993 : bibliografická ročenka. 

 

Bibliografie: 
 Schwarzová, Iveta: Biela stopa SNP – 21. ročník : výberová regionálna bibliografia. 
 Schwarzová, Iveta: Ochrana životného prostredia, pamiatok a prírody v okrese Žiar 

nad Hronom : výberová regionálna bibliografia. 
 Schwarzová, Iveta: Juraj Langsfeld slovenský dobrovoľník : výberová personálna re-

gionálna bibliografia. 
 

Poznámka: V tomto období sme začali vydávať mesačenky – takto sme si pracovne nazvali 
mesačné prírastky regionálnej bibliografie: 
 Schwarzová, Iveta: Okres Žiar nad Hronom v literatúre a tlači : január 1994 až jún 

1994. 
Od júla 1994 boli mesačenky spracovávané na počítači systémom BIBLIS. 
 Schwarzová, Iveta: Okres Žiar nad Hronom v literatúre a tlači : júl - august 1994 až 

november 1994. 

 55 
 
Rozbory činnosti knižnice: 
 Janečková, Ľudmila – Kapustová, Eva – Dolinec, Michal: Rozbor činnosti a výko-

nov za rok 1994. Dokument obsahuje: I. Rozbor činnosti a výkonov Okresnej knižni-
ce Jána Kollára; Plnenie hlavných úloh; Riadenie knižnice; Organizačná činnosť; Or-
ganizačná štruktúra; Ťažiskové úlohy v rámci knižnice; Ťažiskové úlohy vyplývajúce 
z nadobecnej funkcie; Pracovníci knižnice; Hlavné ukazovatele činnosti; Knižničné 
fondy; Výpožičky; Hudobný a umenovedný úsek; Čitáreň; Registrovaní používatelia; 
Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť; Edičná činnosť; Metodická 
a prieskumová činnosť; Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia; Automatizácia, 
mechanizácia pracovných postupov. Prílohy: Ročný výkaz o knižnici za rok 1994; Šta-
tistika výkonov za rok 1994; Vyhodnotenie koncepčných a analytických materiálov 

                                                 
55 Prvá bibliografia spracovaná na počítači. 
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v oblasti riadenia a metodickej činnosti za rok 1994; Tituly vypracovaných bibliogra-
fií a rešerší v roku 1994; Vyhodnotenie plnenia edičného programu za rok 1994; 
Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 1994; Doplnková činnosť a platené 
služby v roku 1994. II. Stav ľudových knižníc okresu Žiar nad Hronom. III. Vyhodno-
tenie hospodárenia Okresnej knižnice Jána Kollára v Kremnici. 

Výber z dokumentu: 
Organizačná štruktúra (s. 2): 
Riaditeľ        
Útvar riaditeľa:  OBP, PO, CO      
   koordinácia a metodika       
Útvar získavania, spracovania a ochrany knižničných fondov     
Útvar knižnično-informačných služieb: úsek bibliografie a informácií  
      úsek odbornej literatúry a beletrie  
      úsek literatúry pre deti a mládež   

úsek hudobný a umenovedný    
čitáreň      

Útvar ekonomicko-technických činností   
 
Personálne obsadenie (s. 4-5): 
Riaditeľka knižnice: Klára Kislingerová. Pracovníci: Magdaléna Bírešová, Anna Bucha-
lová, Ján Čuvara, Michal Dolinec, Ľudmila Janečková, Irena Jurišová, Eva Kapustová, 
Eliška Krčmáriková, Anna Kuzmová, Alžbeta Madudová, Alexandra Marková, Eva 
Osvaldová, Ľubica Oswaldová, Anna Sekerešová, Iveta Schwarzová, Viera Slašťanová, 
Pavel Struhár, Agnesa Schmidtová, Ivan Žiliak. 
 

Automatizácia (s. 12): 
Knižnica zakúpila prvé dva osobné počítače a bola odštartovaná automatizácia kniž-

ničného fondu v knihovníckych softvéroch LIBRIS a BIBLIS. Elektronicky sme začali spra-
covávať prírastky knižničného fondu (akvizícia) a regionálnych informácií (regionálna bi- 
bliografia).  
 

Čitatelia (s. 13): 
 Registrovaní čitatelia  2045 
 

Podujatia pre verejnosť (výber, s. 21-26): 
Kremnica (audiovizuálne pásmo); Ja a moja rodina (výchovné pásmo); Život a tvorba Kristy 
Bendovej (beseda); Ilustrácie detskej knihy (beseda s Miroslavom Cipárom); Jozef Horák – 
povesti (literárne pásmo); Gustáv Zechenter-Laskomerský (literárne pásmo); Fraňo Kráľ (ži-
vot a tvorba – literárne pásmo); Barok (literárne pásmo); Vincent Šikula (život a tvorba – 
beseda); Mária Ďuríčková (život a tvorba, beseda); Knižnica a Vianoce (beseda s Pavlou 
Kováčovou). 
 
Účastníci podujatí (s. 20-24):  
Domov dôchodcov v Kremnici; Gymnázium Kremnica; Materská škola Rudné bane; 
Osobitná škola internátna; Psychiatrická liečebňa v Kremnici; I. a II. ZŠ v Kremnici; 
Stredná priemyselná škola odevná pre sluchovo postihnutú mládež v Kremnici; Škola 
úžitkového výtvarníctva v Kremnici; Základná škola internátna pre sluchovo postihnutú 
mládež v Kremnici; Základná škola v Jastrabej. 
 

Sponzori (s. 26): 
Kremnická banská spoločnosť s.r.o., Kremnica; Mestský úrad v Kremnici.  
(Janečková 1995a; Kapustová 1995; Dolinec 1995, s. 2, 4-5, 12, 13, 20-24, 21-26). 
 

Noví pracovníci: Anna Buchalová, Ivan Žiliak. 
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Knižnica v tlači: 
 

56 
 

Rok 1995 

 
 

Rok ´95 sa niesol v znamení sedemdesiatin verejného knihovníctva v Kremnici . 
Okrem ďalej spomenutej monografie, ktorú zostavila Mgr. Klára Kislingerová, sme toto 
výročie propagovali záložkami, skladačkami a igelitovými taškami. 

 

57 
Z archívu KJK: 

 

Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Kislingerová, Klára – Janečková, Ľudmila: Plán činnosti a výkonov na rok 1995. 

Dokument obsahuje: Hlavné úlohy; Úlohy vyplývajúce z regionálnych funkcií; Hlav-
né ukazovatele činnosti; Knižničný fond; Služby knižnice; Plnenie úloh v oblasti zá-
kladných služieb; Práca s čitateľom; Úsek hudobný a umenovedný; Čitáreň; Medzi-
knižničné služby; Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť; Edičná čin-
nosť; Metodická činnosť; Útvar mechanizácie a automatizácie; Riadenie knižnice; Or-
ganizačná činnosť; Kontrolná činnosť; Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci; Po-

                                                 
56 In: Kremnické noviny. – Roč. 3, č. 5 (1994), s. 6. Knižný dar - knihy v nemeckom jazyku z knižnice  
v Kronachu. 
57 Obe strany jubilejnej záložky. 
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žiarna ochrana. Prílohy: Plán výkonov na rok 1995; Plán koncepčných a analytic-
kých materiálov v oblasti riadenia a metodickej činnosti na rok 1995; Plán edičnej 
činnosti na rok 1995; Plán kultúrno-spoločenských podujatí 1995. 

Výber z dokumentu: 
Spracovanie fondov a zavádzanie práce na počítačoch do praxe: 
 Novozakúpené knihy a ostatné dokumenty pre OK sa budú spracovávať priebežne 
a podľa platných zásad – v tomto roku už s využitím počítačovej techniky. … 
Útvar mechanizácie a automatizácie (s. 11) bude v roku 1995 plniť nasledovné úlohy: 
- naďalej využívať výpočtovú techniku … na úseku spracovania knižničných fondov a biblio-
grafie 
- výpočtovú techniku rozšíriť … do siete tak, aby bolo možné spätné spracovanie knižničného 
fondu a aby sa vytvoril zárodok pre napojenie knižničných služieb na informačný systém LIB-
RIS … 
(Kislingerová 1995; Janečková 1995b, s. 5, 11). 
 

 Janečková, Ľudmila – Dolinec, Michal: Rozbor činnosti ľudových knižníc okresu 
Žiar nad Hronom za rok 1994. 

 
Monografia o KJK a autorské projekty: 
 Kislingerová, Klára: Mestská verejná knižnica Jána Kollára v Kremnici /1925-1948/. 

Kremnica: Okresná knižnica Jána Kollára v Kremnici, 1995. Publikácia vznikla pri 
príležitosti 70. výročia vzniku prvej verejnej knižnice v Kremnici. 

 

 
 
Bibliografie: 
 Schwarzová, Iveta: Jaroslav Augusta, maliar, publicista, zaslúžilý umelec : výberová 

personálna regionálna bibliografia. 
 Schwarzová, Iveta: Biela stopa SNP – 22. ročník : výberová regionálna bibliografia. 
 Schwarzová, Iveta: Kremnickí výtvarníci : výberová personálna regionálna biblio-

grafia. 
 Schwarzová, Iveta: Jozef Cíger Hronský – spisovateľ, učiteľ, redaktor : výberová 

personálna regionálna bibliografia. 
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 Schwarzová, Iveta: Ochrana životného prostredia, pamiatok a prírody v okrese Žiar 
nad Hronom : výberová regionálna bibliografia. 

 
Mesačenky: 
 Schwarzová, Iveta: Okres Žiar nad Hronom v literatúre a tlači : december 1994, 

január 1995 – november 1995. 
 
 
Rozbory činnosti knižnice: 
 Janečková, Ľudmila – Kapustová, Eva: Rozbor činnosti a výkonov za rok 1995.  
Dokument obsahuje: I. Rozbor činnosti a výkonov Okresnej knižnice Jána Kollára 
v Kremnici; Plnenie hlavných úloh; Riadenie knižnice; Organizačná činnosť; Organizač-
ná štruktúra; Ťažiskové úlohy v rámci knižnice; Ťažiskové úlohy vyplývajúce z nadobecnej 
funkcie; Pracovníci knižnice; Hlavné ukazovatele činnosti; Knižničné fondy; Výpožičky; 
Hudobný a umenovedný úsek; Čitáreň; Registrovaní používatelia; Bibliografická, doku-
mentačná a informačná činnosť; Edičná činnosť; Metodická a prieskumová činnosť; 
Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia; Automatizácia, mechanizácia pracovných 
postupov. Prílohy: Štatistika výkonov za rok 1995; Ročný výkaz o knižnici za rok 1995; 
Koncepčné a analytické materiály v oblasti riadenia a metodickej činnosti za rok 1995; 
Tituly vypracovaných bibliografií a rešerší v roku 1995; Vyhodnotenie plnenia edičného 
programu za rok 1995; Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 1995; Doplnková 
činnosť a platené služby v roku 1995. II. Stav profesionálnych a dobrovoľných knižníc 
okresu Žiar nad Hronom. III. Vyhodnotenie hospodárenia Okresnej knižnice Jána Kol-
lára v Kremnici. 

Výber z dokumentu: 
Personálne obsadenie (s. 5-6): 
Riaditeľka knižnice: Klára Kislingerová. Pracovníci: Magdaléna Bírešová, Michal Doli-
nec, Ľudmila Janečková, Irena Jurišová, Eva Kapustová, Eliška Krčmáriková, Alžbeta 
Madudová, Alexandra Marková, Eva Osvaldová, Ľubica Oswaldová, Valéria Rothová, 
Anna Sekerešová, Agnesa Schmidtová, Vladimír Schwarz, Iveta Schwarzová, Viera Sla-
šťanová, Soňa Zobeková, Ivan Žiliak. 
 
 
Automatizácia (s. 13): 

Knižnici pribudol ďalší osobný počítač a retrospektívne sme začali spracovávať kniž-
ný fond na oddelení odbornej literatúry a beletrie. 
 
 
Čitatelia (s. 15): 
 Počet registrovaných čitateľov 2095 
 
Podujatia pre verejnosť (výber, s. 22-26):  
Hrdinovia detských kníh (beseda); Alexander Moyses, Ján Levoslav Bella, Mikuláš Schnei-
der-Trnavský (literárno-hudobné pásmo); Právo dieťaťa (prednáška); Jozef Tatár (autorská 
beseda); Exkurzia spojená s hudobnými posluchmi; Maliny dozrievajú (beseda so psycholó-
gom); Rock na Slovensku (hudobné pásmo); Poznanie života (autorská beseda – Mariana Ko-
morová); Diskobox (hudobné pásmo); Ľudovít Štúr (literárno-výchovné pásmo k 180. výročiu 
narodenia); Veľká Morava (audiovizuálne pásmo); Životospráva v staršom veku (prednáška 
s lekárkou). 
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Účastníci podujatí (s. 22-26):  
Gymnázium Kremnica; Klub dôchodcov v Kremnici; materské školy; Osobitná škola in-
ternátna; I. a II. ZŠ; stredné školy pre sluchovo postihnutú mládež v Kremnici; školské 
družiny; verejnosť; Základná škola internátna pre sluchovo postihnutú mládež v Krem-
nici; Základná škola v Jastrabej; základné školy v Žiari nad Hronom. 
Sponzori (s. 27): 
Nadácia Open Society Fund; Mestský úrad v Kremnici. 
(Janečková 1996a; Kapustová 1996, s. 5-6, 13, 15, 22-26, 27). 
 
Noví pracovníci: Vladimír Schwarz, Marta Wollnerová, Soňa Zobeková. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knižnica v tlači: 
 

 58 

                                                 
58 Takto zachytila oslavy v OK naša verná čitateľka Ida Holosová. In: My- Žiara. – Roč. 2, č. 29 (18.7.1995),  
s. 11. 
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 59 
                                                                                                                                                         
 
 
59 List kremnickým knihovníkom od spisovateľky Pavly Kováčovej. Kronika (1991-2015), beseda  
zo 14. 12. 1994. 
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Rok 1996 

 
 

 60 
 
Udalosti – zmena zriaďovateľa knižnice, zmena názvu knižnice a strata právnej 
subjektivity: 

1. júla 1996 Ministerstvo kultúry SR zriadilo regionálne kultúrne centrá, do ktorých 
boli začlenené aj okresné verejné knižnice a ich vedením poverilo štátnych intendantov. 
(Stasselová 2014, s. 7). 
V Žiari nad Hronom vzniklo Pohronské kultúrne centrum. Kremnická knižnica sa stala jed-
ným z odborných pracovísk tohto centra a stratila právnu subjektivitu. S týmito udalosťami 
súvisela aj zmena názvu knižnice. Okresná knižnica Jána Kollára v Kremnici bola preme-
novaná na Pohronské kultúrne centrum – Knižnica Jána Kollára v Kremnici. Povinnosti 
vyplývajúce z nadobecnej funkcie jej zostali a vykonávala ich na území okresov Banská 
Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Zabezpečovala doplňovanie knižničných fondov, 
prehlbovala kontakty so samosprávnymi orgánmi v obciach a mestách regiónu s cieľom 
získať pre knižnice finančné prostriedky na nákup kníh, poskytovala metodickú pomoc mest-
ským a obecným knižniciam ap.  
Zákonom NR SR č. 221 o územnom a správnom usporiadaní SR z 3. júla 1996 bolo územie 
okresu Žiar nad Hronom rozdelené na tri vyššie menované okresy. Obec Tekovské Nemce bo-
la pričlenená k okresu Zlaté Moravce. Obec Brehy sa odčlenila od mesta Nová Baňa, čím sa 
pobočka mestskej knižnice stala samostatnou obecnou knižnicou. 
(Janečková 1997; Kapustová 1997; Sekerešová 1997; Dolinec 1997, s. 1, 31).  
 

Z archívu KJK: 
 

Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Kislingerová, Klára – Janečková, Ľudmila: Plán činnosti a výkonov na rok 1996. 

Dokument obsahuje: Hlavné úlohy a ťažiskové úlohy pre rok 1996 – v oblasti posky-
tovania služieb a práce s čitateľom, v oblasti doplňovania, spracovania a ochrany fon-
dov, v oblasti bibliografickej, dokumentačnej, informačnej a edičnej činnosti, v oblasti 
metodickej a koordinačnej činnosti, v oblasti riadiacej činnosti. Prílohy: Výkony na 
rok 1996; Koncepčné a analytické materiály v oblasti riadenia a metodickej činnosti 
1996; Edičná činnosť na rok 1996; Kultúrno-spoločenské podujatia 1996. 

Výber z dokumentu: 
Spracovanie fondov (s. 2):  

V oblasti doplňovania, spracovania a ochrany fondov sme naplánovali, že od roku 
1996 budeme novozakúpené akvizičné jednotky pre Okresnú knižnicu registrovať a spraco-
vávať len elektronicky a budeme pokračovať v pokusnej retrokonverzii knižného fondu na úse-
ku odbornej literatúry a beletrie … 
(Kislingerová 1996; Janečková 1996b, s. 2).  

                                                 
60 Odtlačok pečiatky dokumentujúci zmeny z roku 1996. 
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 Janečková, Ľudmila – Dolinec, Michal: Rozbor činnosti verejných knižníc okresu 
Žiar nad Hronom za rok 1995. 

 
Bibliografie: 
 Schwarzová, Iveta: Biela stopa SNP – 23. ročník : výberová regionálna bibliografia. 
 Schwarzová, Iveta: Ochrana životného prostredia, prírody a pamiatok v okrese Žiar 

nad Hronom za rok 1995 : výberová regionálna bibliografia. 
 Schwarzová, Iveta: Ján Levoslav Bella 1843-1936 : výberová personálna regionálna 

bibliografia. 
 Schwarzová, Iveta: Žiar nad Hronom : výberová regionálna bibliografia pri príleži-

tosti 750. výročia založenia mesta.  
 Schwarzová, Iveta: Dejiny miest Slovenska (Okres Žiar nad Hronom) : výberová re-

gionálna bibliografia. Spolupracovníci: Spracované pre Maticu slovenskú ako časť 
bibliografie Dejiny miest na Slovensku.  

 
Mesačenky: 
 Schwarzová, Iveta: Okres Žiar nad Hronom v literatúre a tlači : december 1995, 

január 1996 – november 1996. 
 
Rozbory činnosti knižnice: 

Janečková, Ľudmila – Kapustová, Eva – Sekerešová, Anna – Dolinec, Michal: Rozbor 
činnosti a výkonov za rok 1996. Dokument obsahuje: I. Rozbor činnosti a výkonov  
Okresnej knižnice Jána Kollára za rok 1996 (od 1. 7. 1996 – knižnica J. Kollára); Plnenie 
hlavných úloh; Riadiaca činnosť; Organizačná činnosť; Organizačná štruktúra; Ťažisko-
vé úlohy v rámci knižnice; Ťažiskové úlohy vyplývajúce z nadobecnej funkcie; Pracovníci 
knižnice; Hlavné ukazovatele činnosti; Knižničné fondy; Výpožičky; Hudobný a umeno-
vedný úsek; Čitáreň; Registrovaní používatelia; Bibliografická, dokumentačná a infor-
mačná činnosť; Edičná činnosť; Metodická a prieskumová činnosť; Vzdelávacie a kultúr-
no-spoločenské podujatia; Automatizácia, mechanizácia pracovných postupov. Prílohy: 
Štatistika výkonov za rok 1996; Ročný výkaz o knižnici J. Kollára za rok 1996; Koncepčné 
a analytické materiály v oblasti riadenia a metodickej činnosti za rok 1996; Tituly vypra-
covaných bibliografií a rešerší v roku 1996; Vyhodnotenie plnenia edičného programu za 
rok 1996; Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 1996; Doplnková činnosť a pla-
tené služby v roku 1996. II. Stav profesionálnych a dobrovoľných knižníc okresov Žiar 
nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica. III. Vyhodnotenie hospodárenia Okresnej 
knižnice Jána Kollára v Kremnici.  

Výber z dokumentu: 
Personálne obsadenie (s. 5-6): 
Riaditeľka knižnice: Klára Kislingerová. Pracovníci: Magdaléna Bírešová, Michal Doli-
nec, Alena Görögová, Ľudmila Janečková, Irena Jurišová, Eva Kapustová, Eliška Krč-
máriková, Alžbeta Madudová, Alexandra Marková, Eva Osvaldová, Ľubica Oswaldová, 
Valéria Rothová, Anna Sekerešová, Vladimír Schwarz, Iveta Schwarzová, Viera Slašťa-
nová, Soňa Zobeková. VPP: Katarína Valušková, Marta Wollnerová. 
 
Hudobný a umenovedný úsek – kartotéky (s. 9): 
Okrem základných katalógov sme na tomto úseku budovali kartotéku populárnej hudby a ľu-
dovej hudby, neskôr pribudla aj kartotéka ilustrátorov (1999).  
 
Čitatelia (s. 18): 
 Registrovaní používatelia spolu 2045 
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Podujatia pre verejnosť (výber, s. 23-29): 
Ján Botto (literárne pásmo); Jozef Cíger Hronský (literárne pásmo); Vesmír – vznik a zánik 
hviezd (prednáška spojená s besedou); Krista Bendová (literárne pásmo); Autorská beseda 
s Toňou Revajovou; Jozef Cíger Hronský + KIV (literárne pásmo); Kremnica (audiovizuálne 
pásmo); Kremnické povesti (literárne pásmo); Misionár Martin Hrebenda (literárne pásmo); 
Autorská beseda Jozef Tatár; Smetisko (zábavno-informatické pásmo z ekológie); Životné 
prostredie (prednáška); Poslanie knihy (literárne pásmo); Daniel Hevier a Maša Haľamová 
(literárne pásmo); Muzikál (hudobno-výchovné pásmo); Strom života (literárne pásmo o Ľu-
dovi Ondrejovovi); Autorská beseda s Ladislavom Švihranom; Olympionik Jozef Pribilinec 
(beseda); Servis kníh (literárne pásmo); Hosť – Vladimír Durdík (beseda); Krst knihy Tone 
Revajovej (autogramiáda); Peter Glocko (autorská beseda); Lietajúce obrázky (beseda s te-
levíznym režisérom); Rozprávky a príbehy Márie Ďuríčkovej (literárne pásmo); Jozef Horák – 
povesti; Pavla Kováčová (autorská beseda). 
 
Účastníci podujatí (s. 23-29): 
Gymnázium Kremnica; materské školy; Osobitná škola internátna; I. a II. ZŠ; rómske 
deti; školské družiny; verejnosť; Základná škola internátna pre sluchovo postihnutú 
mládež v Kremnici. 
(Janečková 1997; Kapustová 1997; Sekerešová 1997; Dolinec 1997, s. 5-6, 9, 18, 23-29, 31.). 
 
Knižnica v tlači:  

 61 
                                                 
61 In: Kremnické noviny. – Roč. 4, č. 6 (14.3.1996), s. 6.  
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Rok 1997 

 
 
Konferencie o knižniciach a regionálne kultúrne centrá: 

Spolok slovenských knihovníkov a Slovenská asociácia knižníc v októbri 1997 
v Sielnici za účasti MK SR zorganizovali konferenciu Slovenské knižnice ´97. Táto bola za-
meraná na problematiku modelu národného a knižničného systému a transformácie sloven-
ských knižníc. Na konferencii najviac rezonovala kritika nevyhovujúceho stavu verejných 
knižníc, ktorý nastal po ich administratívnej integrácii do regionálnych kultúrnych centier.  
Preto vyhlásenie účastníkov konferencie obsahovalo aj požiadavku na krajské úrady, aby sta-
novili presné rozpočtové pravidlá na účelové čerpanie a kontrolu rozpočtu pre špecializované 
knižničné útvary v regionálnych kultúrnych centrách a pre pôsobnosť a činnosť intendantúr 
vo vzťahu ku knižniciam. V zmysle zákona č. 186/1997 Z. z. účastníci konferencie ďalej žiada-
jú prehodnotiť fungovanie týchto knižníc v rámci regionálnych kultúrnych centier a znovu 
zvážiť možnosť presunu okresných verejných knižníc pod priame riadenie okresných úradov. 
Navrhujeme vydať bývalým okresným verejným knižniciam nové zriaďovacie listiny, v ktorých 
sa im prizná právna subjektivita, vymedzí sa ich poslanie a metodické pôsobenie aj v okre-
soch, v ktorých zatiaľ okresné knižnice nie sú zriadené. (Stasselová 2014, s. 7). 
 
 
 

Z archívu KJK: 
 

Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Janečková, Ľudmila: Plán činnosti a výkonov na rok 1997. Dokument obsahuje: 

Hlavné úlohy a ťažiskové úlohy pre rok 1997 – v oblasti poskytovania služieb a práce 
s čitateľom, v oblasti doplňovania, spracovania a ochrany fondov, v oblasti bibliogra-
fickej, dokumentačnej, informačnej a edičnej činnosti, v oblasti metodickej a koordi-
načnej činnosti, v oblasti riadiacej činnosti. Prílohy: Výkony na rok 1997; Koncepčné 
a analytické materiály v oblasti riadenia a metodickej činnosti 1997; Edičná činnosť 
na rok 1997; Kultúrno-spoločenské podujatia 1997. 

 

 Sekerešová, Anna – Dolinec, Michal: Spravodaj pre knihovníkov č. 1/1997. Stav 
profesionálnych a dobrovoľných knižníc okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica, Ban-
ská Štiavnica za rok 1996. 

 
Bibliografie: 
 Schwarzová, Iveta: Ochrana životného prostredia, pamiatok a prírody v okresoch 

Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica 1996 : výberová regionálna biblio-
grafia. 

 Schwarzová, Iveta: Biela stopa SNP – 24. ročník : výberová regionálna bibliografia. 
 Schwarzová, Iveta: Ján Horák (1894-1973) : výberová personálna regionálna biblio-

grafia. 
 Schwarzová, Iveta: Štefan Moyses (1797-1869) : výberová personálna regionálna bi-

bliografia. 
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 Schwarzová, Iveta: Vojtech Angyal (1847 - 1928) : výberová personálna regionálna 
bibliografia. 

 
 
Mesačenky:  
 Schwarzová, Iveta: Okres Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica v tlači : 

december 1996, január 1997 – november 1997. 
 
Rozbory činnosti knižnice: 
 Janečková, Ľudmila – Dolinec, Michal: Rozbor činnosti a výkonov za rok 1997. 

Dokument obsahuje: I. Rozbor činnosti a výkonov Okresnej knižnice Jána Kollára 
v Kremnici; Plnenie hlavných úloh; Riadiaca činnosť; Organizačná činnosť; Orga-
nizačná štruktúra; Ťažiskové úlohy v rámci knižnice; Ťažiskové úlohy vyplývajúce 
z nadobecnej funkcie; Pracovníci knižnice; Hlavné ukazovatele činnosti; Knižničné 
fondy; Výpožičky; Hudobný a umenovedný úsek; Čitáreň; Registrovaní používatelia; 
Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť; Edičná činnosť; Metodická 
a prieskumová činnosť; Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia; Automatizácia, 
mechanizácia pracovných postupov. Prílohy: Štatistika výkonov za rok 1997; Ročný 
výkaz o knižnici J. Kollára za rok 1997; Koncepčné a analytické materiály v oblasti 
riadenia a metodickej činnosti za rok 1997; Tituly vypracovaných bibliografií a rešer-
ší v roku 1997; Vyhodnotenie plnenia edičného programu za rok 1997; Vzdelávacie 
a kultúrno-spoločenské podujatia 1997; Doplnková činnosť a platené služby v roku 
1997. II. Stav profesionálnych a dobrovoľných knižníc okresov Žiar nad Hronom, 
Žarnovica, Banská Štiavnica.  

Výber z dokumentu: 
Organizačná štruktúra (s. 3): 
Riaditeľ        
Útvar riaditeľa:     koordinácia a metodika  
      hospodársko-administratívni pracovníci 
      upratovačka 
      údržbár      
Útvar získavania, spracovania a ochrany knižničných fondov     
Útvar knižnično-informačných služieb: úsek bibliografie a informácií  
      úsek odbornej literatúry a beletrie  
      úsek literatúry pre deti a mládež   
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úsek hudobný a umenovedný    
čitáreň      

 
Personálne obsadenie (s. 5-6): 
Riaditeľka knižnice: Klára Kislingerová. Pracovníci: Magdaléna Bírešová, Michal Do-
linec, Alena Görögová, Ľudmila Janečková, Eva Kapustová, Alžbeta Madudová,  
Alexandra Marková, Eva Osvaldová, Ľubica Oswaldová, Valéria Rothová, Anna Se-
kerešová, Vladimír Schwarz, Iveta Schwarzová, Viera Slašťanová, Soňa Zobeková.  
VPP: Martina Benčová, Dana Jasenská, Marta Wollnerová. 
 
Automatizácia a sponzori (s. 14): 
 V roku 1997 sme zakúpili ďalší počítač zo sponzorského príspevku Nadácie Open So-
ciety Fund a začali sme s retrospektívnym spracovaním knižničného fondu na úseku pre deti 
a mládež a v čitárni. … 
 
Čitatelia (s. 16): 
 Počet registrovaných čitateľov  skutočnosť 2050 
 
Podujatia pre verejnosť (výber) a spolupracovníci (s. 13): 
 Mimoriadnu pozornosť verejnosti vzbudilo podujatie Evergreen klub – posedenie pri 
živej hudbe, ktoré sme organizovali v spolupráci s Voľným združením hudobníkov. … 
 
Ďalšie podujatia (výber) a spolupracovníci (s. 24-28): 
Burič Janko Kráľ (literárne pásmo); Romantizmus (hudobný cyklus); Jozef Horák (literárne 
pásmo + KIV); Rozprávanie o vlakoch (beseda s prednostom ŽS); Ľudmila Podjavorinská (li-
terárne pásmo); Toxikománia (prednáška s Evou Bírošovou); Melódie večne mladé (posede-
nie pri živej hudbe); Príroda okolo nás (pásmo hovoreného slova s Ing. Paučulom);  
Ochrana životného prostredia (prednáška s Ing. Křivánekom); Vincent Šikula (literárne pás-
mo); Ľudo Ondrejov (beseda); Anton Rákay (autorská beseda); Drogy (prednáška s Dr. Bin-
dasovou); J. C. Hronský – rozprávky (literárne pásmo + KIV); Vesmír očami detí (prednáška 
spojená s besedou v spolupráci s Hvezdárňou a planetáriom M. Hella v Žiari nad Hronom); 
Kľúč od raja (autorská beseda s Marianou Komorovou). 
 
Účastníci podujatí (s. 24-28): 
Detská ozdravovňa Slniečko v Kremnických Baniach; Gymnázium Kremnica; Gymná-
zium pre sluchovo postihnutú mládež v Kremnici; letný tábor Bratislava; letný tábor 
Krahule; Materská škola v Kopernici; Materská škola Langsfeldova; Materská škola M-
klub; Materská škola Križkova ulica; Materská škola v Kunešove; Osobitná škola 
internátna; Odborné učilište pre sluchovo postihnutú mládež v Kremnici; I. a II. ZŠ; 
školské družiny; Škola úžitkového výtvarníctva v Kremnici; verejnosť; základné školy  
v Žiari nad Hronom.  
 
Sponzori a granty (s. 29): 
Nadácia Open Society Fund; Miroslav Kozák – podnikateľ. 
Štátny fond kultúry Pro Slovakia poskytol prostriedky na nákup knižničných fondov. 
(Janečková 1998; Dolinec 1998, s. 3, 5-6, 13, 14, 16, 24-28, 29). 
 
Noví pracovníci: Martina Benčová, Dana Jasenská.  
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Rok 1998 

 
 

V tomto roku knižnica žila aj Rokom slovenskej literatúry a 670. výročím založenia 
mesta Kremnica. 
 

Z archívu KJK: 
 
Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Kislingerová, Klára – Janečková, Ľudmila: Plán činnosti a výkonov na rok 1998. 

Dokument obsahuje: Hlavné úlohy a ťažiskové úlohy pre rok 1998 – v oblasti posky-
tovania služieb a práce s používateľom, v oblasti doplňovania, spracovania a ochrany 
fondov, v oblasti bibliografickej, dokumentačnej, informačnej a edičnej činnosti, v ob-
lasti metodickej a koordinačnej činnosti, v oblasti riadiacej činnosti. Prílohy: Výkony 
na rok 1998; Koncepčné a analytické materiály v oblasti riadenia a metodickej čin-
nosti 1998; Edičná činnosť na rok 1998; Kultúrno-spoločenské podujatia 1998. 

 
Bibliografie: 
 Schwarzová, Iveta: Biela stopa SNP – 25. ročník : výberová regionálna bibliografia. 
 Schwarzová, Iveta: Ochrana životného prostredia, pamiatok a prírody v okresoch 

Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica za rok 1997 : výberová regionálna 
bibliografia. 

 Kuzmická, Iveta: Kremnica – 670. výročie udelenia mestských práv : výberová re-
gionálna bibliografia. 

 Kuzmická, Iveta: Ľudmila Lehotská-Križková, hudobná skladateľka : výberová per-
sonálna regionálna bibliografia. 

 
Bibliografické ročenky (v tomto roku sa opäť objavila ročenka): 
 Schwarzová, Iveta: Okres Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica v tlači 

1997 : regionálna bibliografická ročenka. 
 
Mesačenky: 
 Schwarzová, Iveta: Okres Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica v tlači : 

december 1997. 
 
Rozbory činnosti knižnice: 
 Janečková, Ľudmila – Dolinec, Michal: Rozbor činnosti a výkonov za rok 1998. 

Dokument obsahuje: I. Rozbor činnosti a výkonov Okresnej knižnice Jána Kollára 
v Kremnici; Plnenie hlavných úloh; Riadiaca činnosť; Organizačná činnosť; Orga-
nizačná štruktúra; Ťažiskové úlohy v rámci knižnice; Ťažiskové úlohy vyplývajúce 
z nadobecnej funkcie; Pracovníci knižnice; Hlavné ukazovatele činnosti; Knižničné 
fondy; Výpožičky; Hudobný a umenovedný úsek; Čitáreň; Registrovaní používatelia; 
Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť; Edičná činnosť; Metodická 
a prieskumová činnosť; Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia; Automatizácia, 
mechanizácia pracovných postupov. Prílohy: Štatistika výkonov za rok 1998; Ročný 
výkaz o knižnici J. Kollára za rok 1998; Koncepčné a analytické materiály v oblasti 
riadenia a metodickej činnosti za rok 1998; Tituly vypracovaných bibliografií a rešer-
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ší v roku 1998; Vyhodnotenie plnenia edičného programu za rok 1998; Vzdelávacie 
a kultúrno-spoločenské podujatia 1998; Doplnková činnosť a platené služby v roku 
1998. II. Stav profesionálnych a dobrovoľných knižníc okresov Žiar nad Hronom, 
Žarnovica, Banská Štiavnica.  

Výber z dokumentu: 
Personálne obsadenie (s. 5-6): 
Riaditeľka knižnice: Klára Kislingerová. Pracovníci: Magdaléna Bírešová, Michal Doli-
nec, Ľudmila Janečková, Dana Jasenská, Eva Kapustová, Iveta Kuzmická, Alžbeta Ma-
dudová, Alexandra Marková, Eva Osvaldová, Ľubica Oswaldová, Valéria Rothová, 
Anna Sekerešová, Vladimír Schwarz, Viera Slašťanová, Marta Wollnerová, Soňa Zo-
beková.  
 

Čitatelia (s. 15): 
 Počet registrovaných čitateľov  skutočnosť 2096 
 

Podujatia pre verejnosť (výber) a spolupracovníci (s. 12-13): 
 Pri príprave podujatí sme využívali klasické formy práce, predovšetkým besedy (On-
drej Nagaj, Oliver Bakoš, Ján Beňo, Pavol Števček), audiovizuálne pásma, literárno-výchov-
né pásma a iné. 
Záujem verejnosti si aj naďalej udržalo podujatie Evergreen klub … Mimoriadnu pozornosť 
verejnosti vzbudila súťaž „Čo vieš zo slovenskej literatúry?“, ktorá bola uverejňovaná v pe-
riodiku My-Žiara k Roku slovenskej literatúry. Žiaci základných škôl sa 92 prácami zapojili 
do súťaže „Kráľ čitateľov 1998“ (žiacke literárne a výtvarné práce), ktorá bola zameraná na 
670. výročie založenia mesta Kremnice.  
Pedagógovia kremnických základných a stredných škôl prejavili veľký záujem o literárno-
dramatické pásmo „Šialený kolotoč“, ktorým sa naša knižnica zapojila do celoslovenskej sú-
ťaže s protidrogovou tematikou a vyhrala 1. miesto .  
Poznámka a autorské projekty: 
Autorkami scenára boli Iveta Kuzmická a Martina Utešená. Výraznou mierou sa o tento náš 
úspech zaslúžili pani Ružena Utešená a Jana Šumichrastová, ktoré sa na tomto pásme po-
dieľali režisérsky a herecky. 
 

Ďalšie podujatia (výber, s. 23-29): 
História mincovne (beseda); Drogová závislosť (panelová beseda); Archivári mesta + vý- 
znamné osobnosti (beseda); Kremnické osobnosti (literárne pásmo); Začínajúci autori nášho 
regiónu (beseda); Deti a kriminalita (prednáška spojená s besedou); Knižnica, spisovatelia, 
ilustrátori (beseda + KIV); Svetový deň knihy (informatívna beseda); Konštantín a Metod 
(prednáška); Staroslovienčina (prednáška); História baníctva (prednáška spojená s besedou);  
Slovenská literatúra dnes (literárny seminár); Stretnutie kremnických autorov (beseda); Ame-
rika a Tibet (audiovizuálne pásmo + beseda); Najväčšia cisárova návšteva (prednáška); Život 
a tvorba Márie Ďuríčkovej (literárno-výchovné pásmo); Život a tvorba Ruda Mórica (literár-
no-výchovné pásmo). 
 

Účastníci podujatí (s. 23-29): 
Centrum voľného času v Žiari nad Hronom; Detská ozdravovňa Slniečko v Krem-
nických Baniach; Gymnázium Kremnica; Osobitná škola internátna; pedagógovia zá-
kladných a stredných škôl; I. a II. MŠ; I. a II. ZŠ; Stredná priemyselná škola odevná pre 
sluchovo postihnutú mládež v Kremnici; školské družiny; Škola úžitkového výtvarníctva 
v Kremnici; verejnosť; Základná škola v Jastrabej.  
 
Automatizácia a retrokonverzné spracovanie knižničného fondu (s. 13): 
 … v roku 1996 sme začali s retrospektívnym spracovaním knižničného fondu na úseku 
odbornej literatúry a beletrie, ktoré bolo v roku 1998 ukončené. … V roku 1997 sme zakúpili 
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ďalší počítač …, na ktorom sme retrospektívne spracovávali knižničný fond na úseku pre deti 
a mládež, čitárne a hudobného úseku. … 
 

Granty (s. 30): 
Štátny fond kultúry Pro Slovakia poskytol prostriedky na nákup knižničných 

fondov. 
(Janečková 1999; Dolinec 1999, s. 5-6, 12-13, 15, 23-29, 30).  
 

Rok 1999 

 
 

 62 
 
Udalosti – regionálne kultúrne centrá, právna subjektivita, zmena zriaďovateľa knižni-
ce a zmena názvu knižnice:  

Vzhľadom na negatívne dopady na odbornú činnosť kultúrnych zariadení integrova-
ných v regionálnych kultúrnych centrách boli od 1. apríla 1999 v zmysle zákona o rozpočto-
vých pravidlách č. 303/ 1995 Z. z. zrušené a všetkým pôvodne integrovaným zariadeniam bo-
la opätovne vrátená právna subjektivita a ich zriaďovateľmi sa stali krajské úrady. Na funkcie 
riaditeľov dezintegrovaných kultúrnych zariadení vrátane knižníc boli vypísané výberové ko-
nania. (Stasselová 2014, s. 7). 
 

2. marca 1999 sa na Krajskom úrade v Banskej Bystrici uskutočnila porada k roz-
deleniu Pohronského kultúrneho centra, ktoré bolo v zmysle vyššie uvedeného zákona 
a v uvedenom termíne zrušené. Naša knižnica opäť nadobudla právnu subjektivitu a jej názov 
znel Knižnica Jána Kollára v Kremnici. Zriaďovateľom KJK sa stal Krajský úrad v Ban-
skej Bystrici. (Janečková, 2000; Dolinec 2000, s. 6). 
 

Knižnica v tomto roku žila aj Rokom pomoci starším, Rokom kresťanskej kultúry 
a 150. výročím narodenia P. O. Hviezdoslava. 

 
Z archívu KJK: 

 
Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Kislingerová, Klára – Janečková, Ľudmila: Plán činnosti a výkonov na rok 1999. 

Dokument obsahuje: Hlavné úlohy a ťažiskové úlohy pre rok 1999 – v oblasti posky-
tovania služieb a práce s používateľom, v oblasti doplňovania, spracovania a ochrany 
fondov, v oblasti bibliografickej, dokumentačnej, informačnej a edičnej činnosti, v ob-
lasti metodickej a koordinačnej činnosti, v oblasti riadiacej činnosti. Prílohy: Výkony 
na rok 1999; Koncepčné a analytické materiály v oblasti riadenia a metodickej čin-
nosti 1999; Edičná činnosť na rok 1999; Kultúrno-spoločenské podujatia 1999. 
 

 Janečková, Ľudmila – Dolinec, Michal: Analýza činnosti a výkonov verejných kniž-
níc za rok 1998. Dokument obsahuje: Stav profesionálnych a dobrovoľných knižníc 
okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica.  
 

                                                 
62 Odtlačok pečiatky z toho obdobia. 
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 Plán činnosti a výkonov na rok 2000. Dokument obsahuje: Hlavné úlohy a ťažiskové 
úlohy pre rok 2000 – v oblasti poskytovania služieb a práce s používateľom, v oblasti 
doplňovania, spracovania a ochrany fondov, v oblasti bibliografickej, dokumentačnej, 
informačnej a edičnej činnosti, v oblasti metodickej a koordinačnej činnosti, v oblasti 
riadiacej činnosti, základné výkony na rok 2000. Koncepčné a analytické materiály 
v oblasti riadenia a metodickej činnosti 2000; Edičná činnosť na rok 2000; Kultúrno-
spoločenské podujatia 2000. 

 
Bibliografie: 
 Kuzmická, Iveta: Biela stopa SNP – ročník 26. : výberová regionálna bibliografia. 
 Kuzmická, Iveta: Ochrana životného prostredia, prírody a pamiatok v okresoch Žiar 

nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica za rok 1998 : výberová regionálna biblio-
grafia. 

 Rothová, Valéria: Kardossová-Križková, Drahotína : výberová personálna regionál-
na bibliografia. 

 Rothová, Valéria: Boj proti drogám : výberová regionálna bibliografia. 
 
Mesačenky: 
 Kuzmická, Iveta: Okres Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica v tlači : ja-

nuár 1999 – marec 1999. 
 Wollnerová, Marta: Okres Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica v tlači : 

apríl 1999 – september 1999. 
 Rothová, Valéria: Okres Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica v tlači : 

október 1999 – november 1999. 
 
Rozbory činnosti knižnice: 
 Janečková, Ľudmila – Dolinec, Michal: Rozbor činnosti a výkonov za rok 1999. Do-

kument obsahuje: I. Rozbor činnosti a výkonov Okresnej knižnice Jána Kollára 
v Kremnici; Plnenie hlavných úloh; Riadiaca činnosť; Organizačná činnosť; Organi-
začná štruktúra; Ťažiskové úlohy v rámci knižnice; Ťažiskové úlohy vyplývajúce z na-
dobecnej funkcie; Pracovníci knižnice; Účasť na podujatiach; Hlavné ukazovatele čin-
nosti; Knižničné fondy; Výpožičky; Oddelenie hudobné a umenovedné; Čitáreň; Re-
gistrovaní používatelia; Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť; Edičná 
činnosť; Metodická a prieskumová činnosť; Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podu-
jatia; Automatizácia, mechanizácia pracovných postupov. Prílohy: Štatistika výkonov 
za rok 1999; Ročný výkaz o knižnici J. Kollára za rok 1999; Koncepčné a analytické 
materiály v oblasti riadenia a metodickej činnosti za rok 1999; Tituly vypracovaných 
bibliografií a rešerší v roku 1999; Vyhodnotenie plnenia edičného programu za rok 
1999; Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 1999; Doplnková činnosť a pla-
tené služby v roku 1999. II. Stav profesionálnych a dobrovoľných knižníc okresov Žiar 
nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica. 

Výber z dokumentu: 
Organizačná štruktúra KJK v rokoch 1998 (s. 3) a 1999 (s. 3): 
 
Rok 1998          
RIADITEĽ        
ÚTVAR RIADITEĽA       
 koordinácia a metodika 
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hospodársko-administratívny pracovník 
 upratovačka 
 údržbár elektrických zariadení 
ÚTVAR ZÍSKAVANIA, SPRACOVANIA A OCHRANY KNIŽNIČNÝCH FONDOV 
ÚTVAR KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH SLUŽIEB 
 úsek bibliografie a informácií 
 úsek odbornej literatúry a beletrie 
 úsek literatúry pre deti a mládež 
 úsek hudobný a umenovedný 
 čitáreň 
(Janečková 1999; Dolinec 1999, s. 3). 
 
Rok 1999 
RIADITEĽ 
ÚTVAR RIADITEĽA 
 koordinácia a metodika 
ÚTVAR ZÍSKAVANIA, SPRACOVANIA A OCHRANY KNIŽNIČNÝCH FONDOV 
ÚTVAR KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH SLUŽIEB 
 oddelenie literatúry pre dospelých 
 oddelenie literatúry pre deti 
 oddelenie hudobné a umenovedné 
 čitáreň 
 oddelenie bibliografie a informácií 
ÚTVAR EKONOMICKO-TECHNICKÝCH ČINNOSTÍ 
 oblasť ekonomická 
 oblasť technická 
  - údržbár elektrických zariadení 
  - upratovačky 
 
Personálne obsadenie (s. 5-6): 
Riaditeľka knižnice: Klára Kislingerová. Pracovníci: Magdaléna Bírešová, Michal Doli-
nec, Lucia Fronková, Ľudmila Janečková, Dana Jasenská, Iveta Kuzmická, Alžbeta Ma-
dudová, Alexandra Marková, Eva Osvaldová, Ľubica Oswaldová, Valéria Rothová, Vla-
dimír Schwarz Viera Slašťanová, Marta Wollnerová.  
 
Účasť KJK na podujatiach (výber, s. 6): 
Porada na KÚ k rozdeleniu Pohronského kultúrneho centra (marec, Banská Bystrica); Kraj-
ská konferencia knižníc (máj, Zvolen); Valné zhromaždenie SSK – krajská pobočka (júl, Ban-
ská Bystrica); Valné zhromaždenie SSK (november, Košice). 
 
Čitatelia (s. 16): 
 Počet registrovaných čitateľov  skutočnosť 2099 
 
Podujatia pre verejnosť (výber, s. 4, 13) a spolupracovníci: 
 Výchovno-vzdelávacími a kultúrno-spoločenskými aktivitami sme sa zapájali do celo-
spoločenského procesu v boji proti kriminalite, drogovej závislosti, alkoholizmu, xenofóbii 
a ďalším negatívnym a protispoločenským javom. 
 Pozornosť sme orientovali predovšetkým na používateľov v produktívnom veku, zvlášť 
deťom a mládeži a znevýhodneným občanom. Osobitnú pozornosť sme venovali podujatiam 
zameraným na rozvoj rómskej kultúry a aktivitám v rámci Programu ozdravenia … 
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Najväčšiemu záujmu sa opätovne tešili podujatia s protidrogovou tematikou, kde sme využí-
vali najmä možnosť spolupráce s Okresnou psychologickou poradňou v Žiari nad Hronom. 
U dospelej verejnosti sa neustále teší záujmu hudobné podujatie v spolupráci s Voľným zdru-
žením hudobníkov v Kremnici. 
Našu knižnicu navštívil a o svojej tvorbe besedoval Oliver Bakoš … 
Žiaci základných škôl a osobitnej školy v meste prejavili záujem o cyklus hudobných podujatí 
pod názvom „Populárna hudba“. 
Adolescentná mládež sa stretávala na podujatiach zameraných na sexuálnu výchovu, výchovu 
k manželstvu a rodičovstvu. 
Patričnú pozornosť sme venovali i prednáškam a besedám z oblasti kriminality, ochrany ži-
votného prostredia, ako aj estetickej výchove. 
Nezabúdali sme ani na podujatia venované histórii mesta, baníctvu a mincovníctvu. … 
 
Ďalšie podujatia (výber, s. 25-31):  
Josef Čapek – život a tvorba (beseda); Ján Hollý (literárno-výchovné pásmo); Zlatá Kremni-
ca (panelová beseda); Ekológia (audiovizuálne pásmo); Rozprávky J. C. Hronského (literár-
no-výchovné pásmo); Anton Rákay (autorská beseda); P. O. Hviezdoslav (literárno-výchovné 
pásmo); Ekológia v meste (beseda); Láska ku knihám (literárne pásmo); Kremnica (súťaž);  
Kriminalita (prednáška); Stretnutie vegetariánov a priateľov zdravej výživy (prednáška); 
Kráľovstvo z hliny (aktívna prednáška); V službách majestátu (prednáška); Kremnické osob-
nosti (beseda); Kráľovstvo z dreva (aktívna prednáška s rezbárom); Kremnický obor (roz-
právkové popoludnie); Baníctvo v Kremnici (prednáška + beseda); Láskavosť, milota a ús-
mev Ľudmily Podjavorinskej (literárne pásmo). 
 
Účastníci podujatí (s. 25-31): 
EM KLUB Kremnica; Gymnázium Kremnica; materské školy; Materská škola v Nevoľ-
nom; Osobitná škola internátna; I. a II. ZŠ; školské družiny; Škola úžitkového výtvar-
níctva v Kremnici; verejnosť; Základná škola internátna pre sluchovo postihnutú mlá-
dež v Kremnici; Základná škola pri Psychiatrickej liečebni v Kremnici; Základná škola 
v Turčeku.  
 
Automatizácia (s. 14): 
 Zakúpením počítačovej zostavy v roku 1999, ukončením retrospektívneho spracova-
nia celého knižného fondu a spracovaním údajov o používateľoch boli vytvorené podmienky 
pre automatizáciu výpožičných služieb.  
  
Sponzori a granty (s. 32): 
Štátny fond kultúry Pro Slovakia 1999; Kremnická banská spoločnosť s.r.o., Kremnica; 
Slovenská sporiteľňa; Mestský úrad Kremnica venoval knižný dar. 
(Janečková, 2000; Dolinec 2000, s. 3, 4, 5-6, 13, 14, 16, 25-31, 32). 
 
Noví pracovníci: Lucia Fronková. 
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Knižnica v tlači: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    63 
 

Rok 2000 

 
 

Dlhoočakávaný – veštbami o konci sveta opradený – rok 2000, knižniciam na Sloven-
sku priniesol prvý samostatný slovenský Zákon o knižniciach 183/2000 Z. z.  
Ďalším pozitívom tohto roka bolo, že v našej knižnici sme 8. marca (symbolicky v mesiaci 
knihy a v dni žien ) uviedli do prevádzky automatizovaný systém služieb, laicky povedané, 
všetky „knihovnícke kartičky“ (knižné lístky, katalógové lístky, evidenčné listy, čitateľské 
preukazy …) sme vymenili za počítače. Oslávili sme to v máji, kedy sme si pripomenuli aj 
trištvrtestoročnicu našej knižnice. A veruže bola aj hostina.  
 

Z archívu KJK: 
 
Bibliografie: 
 Rothová, Valéria: Kremnické gagy (festival humoru a satiry) : výberová regionálna 

bibliografia. 
 Rothová, Valéria: Dilong Rudolf : výberová personálna regionálna bibliografia. 
 Rothová, Valéria: Michal Chrástek (1825 - 1900) : výberová personálna regionálna 

bibliografia. 

                                                 
63 In: My - Žiara. – Roč. 9, č. 6 (9.2.1999), s. 2. Článok o projekte Šialený kolotoč napísala Magdaléna 
Jánošková. 
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 Rothová, Valéria: Jozef Cíger Hronský (1896 - 1960) : personálna výberová biblio-
grafia. 

 Rothová, Valéria: Biela stopa SNP – ročník 27. : výberová regionálna bibliografia. 
 Rothová, Valéria: Ochrana životného prostredia, pamiatok a prírody v okresoch Žiar 

nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica za rok 1999 : výberová regionálna biblio-
grafia. 

 
Bibliografické ročenky: 
 Rothová, Valéria: Okres Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica v tlači 

1999 : bibliografická ročenka. 
 
Mesačenky: 
 Rothová, Valéria: Okres Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica v tlači : 

december 1999, január 2000 – november 2000. 
 
Kalendáriá a spolupracovníci: 
 Haško, Alfréd a kol.: Kalendárium 2000 : kultúrne, spoločenské a športové aktivity 

okresu Žiar nad Hronom. Poznámka: Kalendárium bolo vydané v spolupráci KJK 
a Okresného úradu v Žiari nad Hronom. 

 

 
 
Hodnotenia činnosti knižnice – nahradili Rozbory činnosti a výkonov: 
 Janečková, Ľudmila – Dolinec, Michal: Hodnotenie činnosti za rok 2000. Doku-

ment obsahuje: I. Hlavné úlohy – Ťažiskové úlohy, Riadiace, organizačné, personál-
ne a technické zabezpečenie úloh, Organizačná štruktúra, Pracovníci knižnice, Vnú-
torná kontrola. II. Stav knižničného fondu. III. Výpožičky, používatelia – Výpožičky, 
Hudobné a umenovedné oddelenie, Čitáreň, Registrovaní používatelia. IV. Biblio-
grafická, dokumentačná a informačná činnosť – Bibliografie. V. Metodická a koor-
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dinačná činnosť – Metodické návštevy, Porady a semináre, Koncepčné a analytické 
materiály. VI. Edičná činnosť – Bibliografie, Ďalšie materiály. VII. Vzdelávacie 
a kultúrno-spoločenské činnosti. VIII. Stručné vyhodnotenie plnenia uznesení vlády 
SR. IX. Spolupráca s inými subjektmi a organizáciami. X. Stav elektronizácie a infor-
matizácie knižnice. XI. Získané – Granty, Sponzorstvo. XII. Návrh opatrení na skva-
litnenie činnosti knižnice. Ročný výkaz o knižnici za rok 2000. 

Výber z dokumentu: 
Personálne obsadenie (s. 6): 
Riaditeľka knižnice: Klára Kislingerová. Pracovníci: Magdaléna Bírešová, Michal Doli-
nec, Lucia Fronková, Ľudmila Janečková, Dana Jasenská, Iveta Kuzmická (MD), Alž-
beta Madudová, Alexandra Marková, Ľubica Oswaldová, Valéria Rothová, Anna Seke-
rešová, Vladimír Schwarz, Viera Slašťanová.  
V roku 2000 odišla do dôchodku Eva Osvaldová, miesto nej bola prijatá Anna Sekerešová. 
 
Čitatelia (s. 9): 
 Registrovaní používatelia  skutočnosť 2025 
 
Podujatia pre verejnosť (s. 2, 20-21) a spolupracovníci:  
 V rámci výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských aktivít sme osobitnú pozor-
nosť venovali uzneseniam vlády č. 196/97 (Opatrenia pre boj proti drogám), č. 335/97 (Vý-
chova k partnerstvu a rodičovstvu), č. 482/99 (Stratégia prevencie kriminality v SR), č. 821/ 
99 (Stratégia vlády SR na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny), č. 846/97 
(Koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania), č. 894/99 (Program ozdravenia výži-
vy obyvateľstva) … 

Najväčšiemu záujmu sa tešili podujatia s protidrogovou tematikou, kde sme spolupra-
covali s Okresnou psychologickou poradňou a Psychiatrickou nemocnicou prof. Matulaya 
v Kremnici. 
S EM KLUBOM a Osobitnou školou v Kremnici sme spolupracovali pri realizácii podujatí 
zameraných na rozvoj rómskej kultúry. 
Pre žiakov ZŠ a mládež stredných škôl – Gymnázium v Kremnici, Škola úžitkového výtvar-
níctva v Kremnici, stredná škola a stredné odborné učilište pre sluchovo postihnutú mládež 
– sme realizovali podujatia v rámci prevencie kriminálnej a protispoločenskej činnosti v spo-
lupráci s Obvodným oddelením policajného zboru SR v Kremnici a Mestskou políciou 
v Kremnici. 
 V rámci Programu ozdravenia sme realizovali cyklus Joga v spolupráci s odborným 
lektorom Ing. Pullmanom. Išlo o prednášky spojené s cvičením. 
Pri realizácii podujatí k environmentálnej výchove sme spolupracovali s odborným lektorom 
na Kremnické pohorie a náleziská rúd Oliverom Finkom. … 
Žiaci ZŠ sa stretávali na podujatiach z oblasti sexuálnej výchovy, pri ktorých sme znovu spo-
lupracovali s Okresnou psychologickou poradňou v Žiari nad Hronom – konkrétne s Evou 
Bírošovou. 
Živému záujmu u dospelej verejnosti sa tešilo podujatie Evergreen klub …, ktoré sme 
organizovali v spolupráci s Voľným združením hudobníkov v Kremnici. 
Pri realizácii podujatia, ktoré žiakom priblížilo svet novín, sme spolupracovali s novinárkou 
Katarínou Schmidtovou. 
Autorské besedy sme realizovali s Jozefom Tatárom, Oliverom Bakošom, Evou Siegelovou, 
Rút Lichnerovou, Juliannou Geškovou, mladými autormi z Kremnice a Žiaru nad Hronom. 
V rámci podujatí pre žiakov predstavil svoje práce kremnický rezbár Eduard Králik. Ľudové 
tradície v práci s drôtom priblížila verejnosti Blažena Kriváková… 
Veľký úspech mal koncert pre sitár J. Dohnala, ktorý sme pripravili v spolupráci s MsKS 
v Kremnici. … 
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Ďalšie podujatia (výber, s. 16-20):  
Dotyk zla – šikanovanie (prednáška); Mladí básnici regiónu (beseda); Rozprávkar H. CH. 
Andersen; Večer kremnických autorov (beseda); Čítam, čítaš, čítame (literárna súťaž); Sláva 
baníctva a banských miest (prednáška); Slávnostné zahájenie automatizovaných služieb KJK 
(slávnostná akadémia); Čitko (literárna súťaž); Kremnické pohorie (prednáška); Sekty a ich 
pôsobenie (prednáška);Paramisi – rómske rozprávky; Práca policajného zboru (prednáška). 
  
Účastníci podujatí (s. 16-20):  
Gymnázium Kremnica; letný tábor; materské školy; Osobitná škola internátna; I. a II. 
ZŠ; Stredné odborné učilište pre sluchovo postihnutú mládež v Kremnici; Stredná prie-
myselná škola odevná pre sluchovo postihnutú mládež v Kremnici; školské družiny; 
Škola úžitkového výtvarníctva v Kremnici; verejnosť; YMCA; Základná škola internát-
na pre sluchovo postihnutú mládež v Kremnici; Základná škola v Jastrabej.   
 
Kartotéky (s. 9): 
Budovali sme kartotéky BIS, kartotéku spisovateľov a kartotéku významných udalostí. 
 
Bibliografia (s. 12): 
 V popredí bola práca s regionálnymi dokumentmi. Vzhľadom na to, že knižnica nemá 
právo povinného výtlačku v príslušnom regióne, dochádza k úniku informácií. Povinný výtla-
čok sa týka len regionálnych periodík: My-Žiara, Hutník, Kremnické noviny, Naše mesto, 
ktoré archivujeme a spracovávame. … 
Na oddelení bibliografie a informácií sa pracuje automatizovane v programe BIBLIS. … 
 
Obecné knižnice (s. 13): 
 Od roku 1990 nebola zrušená žiadna knižnica v regióne. Vznikli štyri nové obecné 
knižnice – Dolná Ždaňa, Lutila, Horná Ves a Orovnica. 
 
Elektronizácia a informatizácia knižnice (s. 23): 
 Posledným krokom k spusteniu automatizovaného výpožičného systému bolo dovyba-
venie čitárne podsystémom časopisy. 
 
Odborné podujatia pre knižnice (s. 33): 
 Organizovali sme obvodové porady a poradu profesionálnych knihovníkov metodicky 
riadeného regiónu. 
 
Granty a sponzori (s. 23): 
Granty  Štátny fond kultúry Pro Slovakia – prispel na nákup odbornej literatúry. 
Sponzori Mestské lesy Kremnica; Jednota SD Žarnovica; ARGOSY Banská Bystrica. 
 
(Janečková 2001a; Dolinec 2001, s. 2, 6, 9, 12, 13, 16-21, 23, 33). 
 
Noví pracovníci: Anna Sekerešová.  
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Knižnica v tlači: 

 64 
 

Rok 2001 

 
 
Nadišiel prvý rok nového tisícročia, nového storočia a novej dekády. V našej knižnici sa nie-
sol v duchu Medzinárodného roku mobilizácie proti rasizmu, rasovej diskriminácii, xeno-
fóbii a príbuzným intoleranciám, Medzinárodného roku dobrovoľníkov, Roku dialógu me-
dzi civilizáciami a Roku duševného zdravia. 
 

Z archívu KJK: 
 
Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Janečková, Ľudmila – Dolinec, Michal: Analýza činnosti a výkonov verejných kniž-

níc za rok 2000. Dokument obsahuje: Stav profesionálnych a dobrovoľných knižníc 
okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica za rok 2000.  

Výber z dokumentu (s. 2, 18): 
Obecné knižnice: 
 Knižnice nie sú zriadené v 7 obciach okresu Žiar nad Hronom. Šesť obcí sa nachádza 
v okolí Kremnice, sídla KJK. Ide o obce Dolná Ves, Kopernica, Krahule, Kremnické Bane, 
Kunešov, Lúčky, z ktorých najďalej je obec Kunešov cca 8 km. Nakoľko väčšina obyvateľov 
uvedených obcí dochádza do Kremnice, je samozrejmé, že využívajú služby, ktoré im ponúka 

                                                 
64 In: Smer Dnes. – Roč. 8, č. 110 (15.5.2000), s. 1. Článok o automatizácii v KJK. 
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KJK. Uvedené obce sa bránia zriaďovaniu knižníc s tým, že fond a služby týchto obecných 
knižníc by svojím rozsahom nemohli plne uspokojiť požiadavky používateľov. 
Obec Ladomerská Vieska, ktorá je v tesnej blízkosti Žiaru nad Hronom (cca 1 km) je v po-
dobnej situácii. Jej obyvatelia využívajú služby Mestskej knižnice v Žiari nad Hronom. …  
 Na území okresu Žarnovica nie je zriadená knižnica v obci Píla. Väčšina obyvateľov 
obce dochádza do Žarnovice a využíva služby tamojšej MsK. Táto skutočnosť viedla obecný 
úrad k tomu, že v obci nezriadil samostatnú knižnicu po odčlenení od obce Veľké Pole. Ďal-
ším kritériom bol nedostatok financií, nakoľko ide o malú obec a skutočnosť, že obec Veľké 
Pole odmietla presunúť časť fondu do obce Píla. … (Janečková 2001b, s. 2, 18). 
 
 Kislingerová, Klára – Janečková, Ľudmila: Plán činnosti na rok 2001. Dokument 

obsahuje: I. Hlavné úlohy: a. Stanovenie cieľa – v oblasti poskytovania služieb a prá-
ce s používateľom, v oblasti doplňovania, spracovania a ochrany fondov, v oblasti 
bibliografickej, dokumentačnej, informačnej a edičnej činnosti, v oblasti metodickej 
a koordinačnej činnosti. b. Riadiace, organizačné, personálne a technické zabezpeče-
nie úloh. c. Vnútorná kontrola. II. Stav knižničného fondu. III. Výpožičky, používate-
lia. IV. Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť. V. Metodická a koordi-
načná činnosť. VI. Edičná činnosť. VII. Vzdelávacie a kultúrnospoločenské činnosti. 
VIII. Návrh opatrení na skvalitnenie činnosti. 

 
 Kislingerová, Klára – Janečková, Ľudmila – Dolinec, Michal: Stratégia rozvoja na 

strednodobé obdobie 2002-2006. Dokument obsahuje: Odstrániť dlhodobý nedosta-
tok informačných zdrojov pre používateľov; Odstrániť duplicitné výkony knižničných 
činností; Zabezpečiť komplexnú informatizáciu; Zabezpečiť fyzickú ochranu knižnič-
ných fondov, ktoré sú vo voľnom výbere sprístupnené verejnosti – prostredníctvom 
elektronických zabezpečovacích systémov priamo v nosičoch; Zabezpečiť kvalifiko-
vané ľudské zdroje; Zlepšiť priestorové podmienky knižníc, pokiaľ ide o veľkosť a kva-
litu; Zvýrazniť informačnú výchovu a vzdelávanie detí a mládeže. 
Poznámka: Strategický návrh bol vypracovaný v zmysle Stratégie rozvoja slovenské-
ho knihovníctva do roku 2006. Táto bola prijatá na základe uznesenia vlády SR č. 310 
z 11. apríla 2001, zákona NR SR č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, zákona NR SR č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Stratégia pre Banskobystrický 
kraj bola určená pre krajskú a regionálne štátne knižnice pod priamym vedením KÚ 
v Banskej Bystrici – pre Krajskú knižnicu Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Verejnú kniž-
nicu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici, Novohradskú knižnicu v Lučenci, Knižnicu 
Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote, Hontiansko-novohradskú knižnicu A. H. Škul-
tétyho vo Veľkom Krtíši a Knižnicu Jána Kollára v Kremnici.  

 
Materiály o spisovateľoch: 
 Bírešová, Magdaléna: Daidalos a Ikaros (o odvahe) – materiál o Dušanovi Dušekovi 

a jeho diele. 
 
Bibliografie: 
 Rothová, Valéria: Viktor Hermély, Rafael Hubert Longino : kremnickí umelci : per-

sonálna, výberová regionálna bibliografia. 
 Rothová, Valéria: Ochrana životného prostredia, pamiatok a prírody v okresoch Žiar 

nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica v tlači za rok 2000 : výberová regionálna 
bibliografia. 
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 Rothová, Valéria: Biela stopa SNP – ročník 28. : výberová regionálna bibliografia. 
 

         
 Rothová, Valéria: Elena Čepčeková : personálna výberová regionálna bibliografia. 

 
Kalendáriá a spolupracovníci: 
 Kalendárium 2001 : kultúrne, spoločenské a športové aktivity regiónu Stredné Pohro-

nie. Poznámka: Kalendárium bolo vydané v spolupráci KJK a OÚ v Žiari nad Hro-
nom, OÚ v Banskej Štiavnici a OÚ v Žarnovici. 
 

 



158 
 

Bibliografické letáky: 
 Rothová, Valéria: Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya v Kremnici : bibliogra-

fický leták. 
 Rothová, Valéria: Rút Lichnerová : bibliografický leták. 

 
Kalendáre osobností: 
 Rothová, Valéria: Kalendár výročí osobností okresov Žiar nad Hronom, Banská 

Štiavnica a Žarnovica na rok 2002. 
 
Bibliografické ročenky: 
 Rothová, Valéria: Okres Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica v tlači 

2000 : regionálna bibliografická ročenka. 
 
Mesačenky: 
 Rothová, Valéria: Okres Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica v tlači : 

december 2000, január 2001, marec 2001 – november 2001. 
 
Hodnotenia činnosti knižnice:  
 Janečková, Ľudmila – Dolinec, Michal: Hodnotenie činnosti za rok 2001. Doku-

ment obsahuje: I. Hlavné úlohy – a. Vyhodnotenie cieľa. Ťažiskové úlohy – v rámci 
knižnice. Ťažiskové úlohy – vyplývajúce z nadobecnej funkcie. b. Riadiace, organizač-
né, personálne a technické zabezpečenie úloh. c. Vnútorná kontrola. II. Stav knižnič-
ného fondu. III. Výpožičky, používatelia. IV. Bibliografická, dokumentačná a infor-
mačná činnosť. V. Metodická a koordinačná činnosť. VII. Edičná činnosť – Edícia bi- 
bliografia. Edícia metodika. V spolupráci s inými organizáciami. VIII. Stav elektroni-
zácie a informatizácie knižníc. X. Vyhodnotenie odborných podujatí vlastných, účasť 
na iných. XI. Kultúrno-spoločenská činnosť. XII. Vyhodnotenie plnenia uznesení vlá-
dy SR. XIII. Získané granty. XIV. Spolupráca s inými subjektmi a organizáciami. XV. 
Návrh opatrení na skvalitnenie činnosti knižnice. Ročný výkaz o knižnici za rok 2001. 

Výber z dokumentu:  
Pôsobnosť knižnice (s. 1): 
 KJK v Kremnici zabezpečovala v roku 2001 v plnom rozsahu základné i špecializova-
né knižnično-informačné služby, ktoré vyplývali z legislatívnych a interných dokumentov. Roz-
sah a podmienky jej nadobecnej funkcie sa nezmenili. Naďalej plnila funkciu metodicko-pora-
denskú pre verejné knižnice okresov Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom. … 
 
Podujatia pre verejnosť (s. 1): 

V rámci kultúrno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských aktivít sme osobitnú pozor-
nosť venovali uzneseniam vlády, ktoré boli zamerané na aktuálne problémy. Počas Týždňa 
slovenských knižníc, ktorého hlavnými organizátormi boli Slovenská asociácia knižníc 
a Spolok slovenských knihovníkov (26. 3. - 1.4.) knižnica pripravila rôzne podujatia, z kto-
rých k najzaujímavejším patrila autorská beseda s lekárom Antonom Rákayom a literárne 
pásmo „Vítanie jari“. … 
Poznámka: Tradícia organizovania TSK bola vyššie uvedenými inštitúciami založená v roku 
1999 a trvá dodnes. 
 
Ďalšie podujatia (výber, s. 10-13): 
Mária Jančová (literárne pásmo); Slovenské vysťahovalectvo (AVD); Zdravie – hodnota živo-
ta (beseda); Dielo ľudového rezbára (beseda + ukážky); Rodič, dieťa, drogy (prednáška + be-
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seda); Tolerancia (prednáška + beseda); Drogy a spevák Sveťo Korbeľ (beseda); Slamená 
krása (voľný dialóg); Ilustrácie v diele Hronského (literárne pásmo); Ľudmila Podjavorinská 
– poézia (literárne pásmo); Milan Špilberger (literárne pásmo); Hudobné nástroje (hudobno- 
výchovné pásmo); HEVI klub – tvorba erbu (prednáška + beseda); Julianna Gešková (autor-
ská beseda); Tvorba Hany Zelinovej (literárne pásmo); Prednes poézie a prózy (súťaž); 
Kremnické pohorie (prednáška + beseda); Zlatá Kremnica (prednáška a beseda); KIV + Jo-
zef Pavlovič – dielo (prednáška + beseda); Anton Pižurný (autorská beseda); Rozprávky 
z oblohy + KIV (prednáška + beseda); Empatia (prednáška + beseda); Daniel Hevier (autor-
ská beseda); O múdrom kohútikovi (dramatizácia); Populárna hudba (hudobný cyklus); Ján 
Botto – tvorba (literárne pásmo); Príbehy detí (literárne pásmo); Evergreen klub (živá hud-
ba). 
 
Spolupracovníci (s. 14) a účastníci podujatí (s. 10-12): 
Centrum poradenských služieb v Žiari nad Hronom; Centrum voľného času v Kremni-
ci; EM KLUB Kremnica; Gymnázium v Kremnici; Hvezdáreň a planetárium Maximi-
liána Hella v Žiari nad Hronom; Klub dôchodcov v Kremnici; materské školy v Krem-
nici; NBS – Múzeum mincí a medailí v Kremnici; Nemocnica s poliklinikou v Kremnici; 
Obvodné oddelenie policajného zboru SR v Kremnici; Okresné riaditeľstvo policajného 
zboru SR v Žiari nad Hronom; Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom; Psy-
chiatrická nemocnica prof. Matulaya v Kremnici; rómsky krúžok Dúha v Kremnici; 
Stredné odborné učilište pre sluchovo postihnutú mládež v Kremnici; Stredná priemy-
selná škola odevná pre sluchovo postihnutú mládež v Kremnici; Gymnázium pre slu-
chovo postihnutú mládež v Kremnici; Škola úžitkového výtvarníctva v Kremnici; Vyso-
ká škola výtvarných umení v Bratislave; základné školy v Kremnici, Jastrabej, Vy-
hniach, Turčeku, pri Detskej ozdravovni Slniečko v Kremnických Baniach a verejnosť. 
 
Účasť KJK na podujatiach (výber, s. 9): 
Deň knihovníkov Banskobystrického kraja v rámci Týždňa slovenských knižníc v Štátnej 
vedeckej knižnici, Banská Bystrica; Výpožičný proces systémom LIBRIS – seminár v Kraj-
skej knižnici Ľ. Štúra, Zvolen; Celoslovenská bibliografická konferencia v Slovenskej národ-
nej knižnici, Martin. 
 
Kolektívne členstvo v odborných združeniach (s. 2):  
 KJK je člen Spolku slovenských knihovníkov a Slovenskej asociácie knižníc, čo 
platí až po súčasnosť. 
 
Čitatelia (s. 5): 
 Používatelia spolu  skutočnosť 2135 
 
Elektronizácia a informatizácia knižnice (s. 9):  
 Nové pracovné nástroje – počítače, sme využívali na oddelení bibliografie a informá-
cií, v útvaroch knižnično-informačných služieb, získavania, spracovania a ochrany fondov,  
na oddelení metodiky a automatizácie. Mali sme k dispozícii sedem pracovných staníc.  
V novembri 2001 sme do našej praxe aplikovali ďalší výdobytok novej doby – jedna pracov-
ná počítačová stanica bola pripojená modemom – na internet  a knižnica sprístupnila svoju 
www stránku na URL adrese: http://www.kjkk.sk 
 
 

Granty a sponzori (s. 13): 
Štátny fond kultúry Pro Slovakia – prispel na nákup literatúry slovenskej pôvodnej tvorby. 
Mestské lesy Kremnica – prispeli na nákup odbornej literatúry.  
(Janečková 2002; Dolinec 2002, s. 1, 2, 5, 9, 10-13, 14). 
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65 
 

Rok 2002 

 
 
Udalosti – zmena zriaďovateľa knižnice: 

Od 1. apríla 2002 bola KJK delimitovaná spod zriaďovateľskej funkcie Krajského úra-
du v Banskej Bystrici pod nového zriaďovateľa – Banskobystrický samosprávny kraj so sí-
dlom v Banskej Bystrici. … 
(Kislingerová 2003; Janečková 2003, s. 1). 
 
Rok 2002 bol vyhlásený za Medzinárodný rok hôr a ekoturizmu a Rok detskej knihy. 

 
Z archívu KJK: 

 
Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Kislingerová, Klára – Janečková, Ľudmila: Plán činnosti na rok 2002. Dokument 

obsahuje: I. Hlavné úlohy: a. Stanovenie cieľa – v oblasti poskytovania služieb a prá-
ce s používateľom, v oblasti doplňovania, spracovania a ochrany fondov, v oblasti 
bibliografickej, dokumentačnej, informačnej a edičnej činnosti, v oblasti metodickej 
a koordinačnej činnosti. b. Riadiace, organizačné, personálne a technické zabezpeče-
nie úloh. c. Vnútorná kontrola. II. Stav knižničného fondu. III. Výpožičky, používate-
lia. IV. Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť. V. Metodická a koordi-
načná činnosť. VI. Prieskumné, výskumné a plánované individuálne úlohy. VII. Edič-
ná činnosť. VIII. Elektronizácia a informatizácia knižnice. XI. Kultúrno-spoločenská 
činnosť. XV. Opatrenia na skvalitnenie činnosti v roku 2002. 

 

 Kislingerová, Klára – Janečková, Ľudmila – Jasenská, Dana: Stratégia rozvoja na 
strednodobé obdobie 2003-2007. Dokument obsahuje: Cieľ – v oblasti doplňovania, 
spracovania a ochrany fondov, v oblasti poskytovania služieb a práce s používateľmi, 
v oblasti elektronizácie a informatizácie knižnice, v oblasti personálnej práce a mzdo-
vého zabezpečenia, v oblasti investičnej, v oblasti zlepšenia priestorových podmienok. 

                                                 
65 Naša kolegyňa – bibliografka Valéria Rothová. 
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Dokumenty z Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene: 
 Joščáková, Priska: Vyhodnotenie činnosti verejných knižníc Banskobystrického kraja 

za rok 2001.  
 
Scenáre: 
 Bírešová, Magdaléna: Elena Čepčeková: Meduška : scenár k projektu „V čítaní je 

poznanie“. 
 
Bibliografie: 
 Rothová, Valéria: Ján Kollár : personálna výberová regionálna bibliografia. 
 Rothová, Valéria: Biela stopa SNP – 29. ročník : výberová regionálna bibliografia. 
 Rothová, Valéria: Ochrana životného prostredia, pamiatok a prírody v okresoch Žiar 

nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica za rok 2001 : výberová regionálna biblio-
grafia. 

 Madudová, Alžbeta: Súčasné školstvo v Kremnici : výberová regionálna bibliogra-
fia. 

 Madudová, Alžbeta: Kalendár výročí osobností okresov Banská Štiavnica, Žarnovica 
a Žiar nad Hronom na rok 2003. 
 

Bibliografické letáky: 
 Madudová, Alžbeta: František Janeček : bibliografický leták. 

 
Bibliografické ročenky:   
 Rothová, Valéria: Okres Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica v tlači  
 2001 : regionálna ročenka. 

 
Mesačenky: 
 Rothová, Valéria: Okres Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica v tlači : 

december 2001, január 2002 – február 2002. 
 Madudová, Alžbeta: Okres Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica v tlači : 

marec 2002 – november 2002. 
 
Hodnotenia činnosti knižnice:  
 Kislingerová, Klára – Janečková, Ľudmila: Hodnotenie činnosti za rok 2002. Do-

kument obsahuje: I. Hlavné úlohy – a. Vyhodnotenie cieľa. Ťažiskové úlohy – v rám-
ci knižnice. Ťažiskové úlohy – vyplývajúce z nadobecnej funkcie. b. Riadiace, organi-
začné, personálne a technické zabezpečenie úloh. c. Vnútorná kontrola. II. Stav kniž-
ničného fondu. III. Výpožičky, používatelia. IV. Bibliografická, dokumentačná a infor-
mačná činnosť. V. Metodická a koordinačná činnosť. VII. Edičná činnosť – Edícia bi- 
bliografia. Edícia metodika. Edícia služby. VIII. Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské 
činnosti pre verejnosť. IX. Stručné vyhodnotenie plnenia uznesení vlády SR. X. Stav 
elektronizácie a informatizácie knižnice. XI. Vyhodnotenie odborných podujatí vlast-
ných, účasť na iných. XII. Získané granty a sponzorstvo. XIII. Spolupráca s inými 
subjektmi a organizáciami. XIV. Návrh opatrení na skvalitnenie činnosti knižnice, kto-
ré budú zapracované do Plánu činnosti pre rok 2003. 

Výber z dokumentu:  
Nákup literatúry (s. 5): 
 Nákup knižničného fondu sme realizovali cez distribučné agentúry a vydavateľstvá. 
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Revízia knižničného fondu (s. 5): 
V dňoch 5. 8. - 13. 8. 2002 sme uskutočnili revíziu knižničného fondu. Po prvý raz sme ju ro-
bili v prostredí automatizovaného knižničného systému LIBRIS. Z tohto dôvodu sme boli 
nútení pred samotným začiatkom revízie urobiť opatrenia, ktoré vyplývali z rozdielov v evi-
dencii knižničného fondu, ktoré vznikli v období rokov 1994-1999 pri retrospektívnom spra-
covaní knižničného fondu do databázy. Prikročili sme k vyradeniu dávnovyradených kníh 
(NOT) – voľné čísla, ktoré vznikli tým, že súčasťou retrospektívneho spracovania neboli kni-
hy zapísané v ručnom zozname vyradených kníh. Táto skutočnosť skresľovala štatistické vy-
kazovanie a znížila knižničný fond o 3 729 NOT ešte pred začiatkom revízie. … 
 
Čitatelia (s. 7): 
 Používatelia spolu  skutočnosť k 31. 12. 2002 - 2184 
 
Podujatia pre verejnosť (s. 1): 
 … V rámci Týždňa slovenských knižníc (21. 3. - 28. 3. 2002) knižnica pripravila 
rôzne podujatia, z ktorých k najzaujímavejším patrili autorská beseda s Antonom Rákayom, 
verejné čítanie pre ZŠ a Stacionár, ktoré sme realizovali v rámci projektu „V čítaní je po-
znanie“. … 
 
Ďalšie podujatia (výber, s. 11-14): 
Malá spevohra (hudobné pásmo); Dejiny Slovenska (prednáška); Gajdy (AVD); Kremnickí 
autori (voľný dialóg); Zoznám sa s knižnicou (literárne pásmo + KIV); Hlavolamy (súťaž); 
Povstanie a Kremnica (beseda); Kremničania ako ich nepoznáme (KJK participovala na po-
dujatí, ktoré organizoval MO MS); Kremnické pohorie (prednáška + beseda); Dávni Kelti 
a Slovensko (AVD); Božena Němcová a Slovensko (beseda); Veľká Morava (AVD); Zlatá 
baňa Uhorska a Baníctvo na Slovensku (AVD); Kremnická poetka Jozefína Zobeková (au-
torská beseda); Šperk – tvorba a účel (prednáška a beseda); Arktický svet a František Kele 
(autorská beseda); Táňa Keleová-Vasilková (autorská beseda); Ľudmila Keleová (návšteva 
KJK); Zastavenie v Kremnici (prednáška + beseda); Peter Glocko (autorská beseda); Aran-
žovanie vianočnej výzdoby – svietniky (tvorivá dielňa); Návyky a závislosť (drogy); Čarovanie 
s hlinou (tvorivá dielňa); Kremnická keramika (tvorivá dielňa). 
 
Elektronizácia a informatizácia knižnice (s. 15): 
Lokálna počítačová sieť bola rozšírená o oddelenie bibliografie a informácií. Pribudla ďalšia 
počítačová stanica v riaditeľni a počítač na zvýšenie výkonnosti servera. Webová stránka vy-
stavená na Internete bola systematicky aktualizovaná. Používateľom knižnice boli sprístup-
nené katalógy knižnice v elektronickej podobe, no zatiaľ len na pôde knižnice. 
Poznámka: O webovú stránku KJK sa až do roku 2012 staral Peter Kislinger. V tejto práci 
ho v uvedenom roku vystriedal Jozef Donoval.  
 
Účasť KJK na podujatiach (výber, s. 16): 
Stretnutie kultúrnych pracovníkov Banskobystrického kraja v Štátnom bábkovom divadle  
v Banskej Bystrici; Otvorenie predajne vydavateľstva IKAR v Dome priemyselného tovaru 
v Banskej Bystrici; celoslovenské semináre – Vecné spracovanie, Špeciálne skupiny používa-
teľov v knižnici, Informačné zdroje na internete (všetky v SNK Martin); Bibliotéka – celoslo-
venská predajná výstava kníh a pedagogických pomôcok v bratislavskej Inchebe.  
 
Granty (s. 17):  
Program Pro Slovakia – prispel na nákup náučnej literatúry. 
 
Sponzori (s. 17): 
Kremnická banská spoločnosť s.r.o., Kremnica a Mestský úrad v Kremnici – prispeli na 
nákup literatúry; Občianske združenie SOS Kremnica – prispelo na autorskú besedu.  
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Spolupracovníci (s. 17) a účastníci podujatí (s. 11-14): 
Centrum poradenských služieb v Žiari nad Hronom; Centrum voľného času v Kremni-
ci; EM KLUB Kremnica; Gymnázium v Kremnici; Klub dôchodcov v Kremnici; mater-
ské školy v Kremnici; Miestny odbor Matice slovenskej v Kremnici; NBS – Múzeum 
mincí a medailí v Kremnici; Nemocnica s poliklinikou v Kremnici; Obvodné oddelenie 
policajného zboru SR v Kremnici; Okresné riaditeľstvo policajného zboru SR v Žiari 
nad Hronom; Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom; Psychiatrická nemocnica 
prof. Matulaya v Kremnici; SOU, SPŠO, Gymnázium pre sluchovo postihnutú mládež 
v Kremnici; Škola úžitkového výtvarníctva v Kremnici; Špeciálna základná škola inter-
nátna v Kremnici; Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave; základné školy v Krem-
nici, Jastrabej, Turčeku, pri Detskej ozdravovni Slniečko v Kremnických Baniach, ZŠ 
Stacionár v Kremnici a verejnosť. 
(Kislingerová 2003; Janečková 2003, s. 1, 5, 7, 11-17). 
 
Noví pracovníci: znovu nastúpila Eliška Krčmáriková. 
 

Rok 2003 

 
 
V tomto roku sme mali zaostrené na Svetový deň knihy a 675. výročie udelenia mestských 
privilégií mestu Kremnica. 
 

Z archívu KJK: 
 
Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Kislingerová, Klára – Janečková, Ľudmila: Plán činnosti na rok 2003. Dokument 

obsahuje: I. Hlavné úlohy: a. Stanovenie cieľa – v oblasti poskytovania služieb a prá-
ce s používateľom, v oblasti doplňovania, spracovania a ochrany fondov, v oblasti bi-
bliografickej, dokumentačnej, informačnej a edičnej činnosti, v oblasti metodickej 
a koordinačnej činnosti. b. Riadiace, organizačné, personálne a technické zabezpeče-
nie úloh. c. Vnútorná kontrola. II. Stav knižničného fondu. III. Výpožičky, používate-
lia. IV. Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť. V. Metodická a koordi-
načná činnosť. VI. Prieskumné, výskumné a plánované individuálne úlohy. VII. Edič-
ná činnosť. VIII. Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské činnosti. X. Elektronizácia a in-
formatizácia knižnice. XIV. Opatrenia na skvalitnenie činnosti v roku 2003. 
 

 Janečková, Ľudmila – Dolinec, Michal: Stav profesionálnych a dobrovoľných kniž-
níc okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica v roku 2002. 

 Janečková, Ľudmila: Vyhodnotenie činnosti k 30. 6. 2003. 
 
Bibliografie: 
 Madudová, Alžbeta: Žili a tvorili v Kremnici : personálna výberová regionálna bi- 

bliografia. 
 Madudová, Alžbeta: Valentín Beniak : personálna výberová regionálna bibliografia. 
 Madudová, Alžbeta: Biela stopa SNP – 30. ročník : výberová regionálna bibliogra-

fia.  
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 Madudová, Alžbeta: Ochrana životného prostredia, pamiatok a prírody v okresoch 
Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica za rok 2002 : výberová regionálna 
bibliografia. 

 
Bibliografické letáky: 
 Madudová, Alžbeta: Bedrich Gayer : bibliografický leták. 
 Madudová, Alžbeta: Jozef Becler : bibliografický leták. 

 
Bibliografické ročenky: 
 Madudová, Alžbeta: Okresy Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica v tlači 

2002 : bibliografická ročenka – na diskete. 
 
Mesačenky: 
 Madudová, Alžbeta: Okres Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica v tlači : 

december 2002, január 2003 – október 2003. 
  

Vyhodnotenia činnosti knižnice = pokračovatelia Hodnotení činnosti knižnice: 
 Kislingerová, Klára – Janečková, Ľudmila: Vyhodnotenie činnosti 2003. Doku-

ment obsahuje: I. Hlavné úlohy. 1. Ciele – dlhodobé, konkrétne. Úlohy vyplývajúce 
z nadobecnej funkcie. 2. Riadenie organizácie a organizačné zabezpečenie – a. riade-
nie organizácie zo strany riaditeľa, b. organizačná štruktúra, c. vnútorné smernice 
zmenené, upravené, vydané nové v priebehu roka. 3. Personálne zabezpečenie.  
4. Technické zabezpečenie úloh. 5. Vnútorná kontrola. II. Stav knižničného fondu. 
III. Výpožičky, používatelia. IV. Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť. 
V. Metodická a koordinačná činnosť. VII. Edičná činnosť – edícia bibliografia, edícia 
metodika. VIII. Stav elektronizácie a informatizácie knižnice. IX. Odborné podujatia. 
VIII. Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia. I. Granty a dotácie. II. Spoluprá-
ca s miestnou samosprávou, inými subjektmi a organizáciami. 
Prílohy – tabuľky: 1. Číselné ukazovatele činnosti knižnice za rok 2003. I. Stav kniž-
ničného fondu. III. Výpožičky, používatelia. IV. Bibliografická, dokumentačná a infor-
mačná činnosť. V. Metodická a koordinačná činnosť. 2. Komentár k ročnej závierke 
hospodárenia v roku 2003. 3. Vyčíslenie v percentách. 

Výber z dokumentu: 
Medzinárodné desatinné triedenie a knižničný fond (s. 1): 

Na základe medzinárodne prijatých úprav v MDT a podľa metodických pokynov  Kraj-
skej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene, knižnica pripravila interný časový harmonogram a reali-
zovala v priebehu mesiacov júl – september preklasifikovanie knižničného fondu v databáze 
i fyzicky priamo v jednotlivých dokumentoch … 
 
Čitatelia (s. 22): 
 Registrovaní používatelia spolu    skutočnosť 2084 
 
Podujatia pre verejnosť (s. 2): 

Počas Týždňa slovenských knižníc (24. 3. - 28. 3. 2003) pripravila knižnica rôzne ak-
tivity, z ktorých najviac oslovili detských používateľov i návštevníkov z radov mládeže besedy 
so slovenským spisovateľom Petrom Glockom. Podujatie Čo seniori čítajú bolo venované 
klientom domova dôchodcov s hosťami Alžbetou Vítkovou a Jozefínou Zobekovou – krem-
nickými poetkami …  
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Pri príležitosti osláv 675. výročia udelenia mestských privilégií mestu Kremnica, kniž-
nica realizovala výstavu pod názvom My a čas, ktorá umožnila návštevníkom nazrieť do kniž-
ných dokumentov a článkov z periodík z regionálneho fondu knižnice, ktoré približujú známu 
i menej známu históriu mesta. Knižnica vydala výberovú personálnu regionálnu bibliografiu 
s názvom Žili a tvorili v Kremnici, bibliografický leták venovaný B. Gayerovi, osobnosti, kto-
rá zasvätila celý život kremnickej histórii, predovšetkým baníctvu … 

Knižnica usporiadala cyklus podujatí spojených s históriou mesta s cieľom prezento-
vať známych spisovateľov, hudobníkov, výtvarníkov a ďalšie osobnosti, spojené s mestom 
Kremnica … 

Svetový deň knihy – (23. 4.) bol podnetom pre realizáciu výstavy, ktorá priblížila ná-
vštevníkom históriu vývoja knihy. … 

Verejnosť si získalo posedenie pri živej hudbe Evergreen klub, ktoré sme realizovali 
v spolupráci s Voľným združením hudobníkov v Kremnici … 

Vhodným doplnením práce s historickou literatúrou bolo stretnutie so slovenským spi-
sovateľom, historikom a publicistom Pavlom Dvořákom … 

Pri knižnici začal pracovať Klub paličkovanej čipky, ktorý svoje práce prezentoval 
formou výstavy Krása v čipke ukrytá v čitárni knižnice. Počas vernisáže si svoju zručnosť 
mohli vyskúšať aj návštevníci knižnice … 
 
Ďalšie podujatia (výber, s. 13-18): 
M. R. Štefánik (AVP); Impresionizmus (panelová beseda); Ľudovít Štúr (literárne pásmo); 
Rok vo zvykoch nášho ľudu (cyklus literárno-výchovných pásiem); Protifašistický odboj Slo-
vákov v 2. vojne; Osobnosti Kremnice (literárne pásmo – cyklus); J. L. Bella (hudobno-vý-
chovné pásmo); Mária Ďuríčková (literárne pásmo); Láska na Slovensku v minulosti (lite-
rárne pásmo); Náučný banský chodník (náučné literárne pásmo); Životný štýl – odievanie 
(beseda + módna prehliadka); Kriminalita mládeže v regióne (panelová beseda); Chvíľa 
s knihou (hlasné čítanie); Oprava poškodených kníh + hlasné čítanie; Božena Němcová a slo-
venské rozprávky; Kremnica veselo aj vážne (literárno-výchovné pásmo); Kremnické mestské 
práva (panelová beseda); Sny a túžby detí (stretnutie so psychologičkou); Baníctvo na Sloven-
sku – cyklus Dejiny Slovenska (AVP); Veľká Morava – cyklus Dejiny Slovenska; Klára Jarun-
ková (literárne pásmo); Kremnica a Kremničania v tlači a v literatúre; Jana Bodnárová (li-
teráne pásmo). 
 
Návštevy z iných knižníc (s. 2): 

Za účelom výmeny odborných poznatkov a prehliadky priestorov knižnice, knižnica na 
svojej pôde privítala knihovníkov mestských a obecných knižníc z regiónu Zvolen, za účasti 
pracovníkov – kolegov z Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene … 
 
Granty (s. 19-20) a dotácie (s. 3): 
Ministerstvo financií SR a mesto Kremnica finančne prispeli na doplnenie knižničného fon-
du.  
V zmysle úpravy rozpočtu knižnice … uvoľnil financie Úrad Banskobystrického samospráv-
neho kraja na nákup nových kníh a periodík knižnici … 
 
Priestory knižnice – budova (s. 6): 
 Budovu, kde sídli knižnica, prebralo v roku 2003 do svojho vlastníctva Mesto Kremni-
ca. Knižnica je bezplatným nájomcom … 
 
Spolupracovníci (s. 20) a účastníci podujatí (s. 13-18): 
Centrum poradenských služieb v Žiari nad Hronom; Centrum voľného času v Kremni-
ci; Domov dôchodcov v Kremnici; Gymnázium v Kremnici; materské školy v Kremnici; 
Nemocnica s poliklinikou v Kremnici; Občianske združenie Cremnicium v Kremnici; 
Občianske združenie SOS Kremnica; Okresné riaditeľstvo policajného zboru SR v Žiari 



166 
 

nad Hronom; EM KLUB Kremnica; Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom; 
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya v Kremnici; SOU, SPŠO, Gymnázium pre 
sluchovo postihnutú mládež v Kremnici; Škola úžitkového výtvarníctva v Kremnici; špe-
ciálne základné školy pre sluchovo postihnutú mládež v Kremnici; Voľné združenie hu-
dobníkov v Kremnici; základné školy v Kremnici a verejnosť. 
(Kislingerová 2004a; Janečková 2004a, s. 1-3, 6, 13-20, 22). 

 

 66 

Rok 2004 

 
 

V tomto roku prišlo v našej knižnici k veľkým zmenám v organizačnej štruktúre. 
V zmysle týchto zmien bolo zrušené Oddelenie hudobné a umenovedné so súčasnou reduk-
ciou počtu zamestnancov.  

 
Z archívu KJK: 

 
 
Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Kislingerová, Klára – Janečková, Ľudmila: Plán činnosti na rok 2004. Dokument 

obsahuje: I. Hlavné úlohy: 1. Ciele – dlhodobé, konkrétne – v oblasti doplňovania, 
spracovania a ochrany knižničných fondov, v oblasti bibliografickej, dokumentačnej, 
informačnej a edičnej činnosti, v oblasti metodickej a koordinačnej činnosti. 2. Ria-
denie organizácie a organizačné zabezpečenie. 3. Personálne zabezpečenie. 4. Tech-
nické zabezpečenie úloh. 5. Vnútorná kontrola. II. Stav knižničného fondu. III. Výpo-
žičky knižničných jednotiek, registrovaní používatelia. IV. Bibliografická, dokumen-
tačná a informačná činnosť. V. Metodická a koordinačná činnosť. VI. Prieskumné, 
výskumné a plánované individuálne úlohy. VII. Edičná činnosť. VIII. Stav elektro-
nizácie a informatizácie knižnice. X. Kultúrno-spoločenské podujatia. XI. Granty 
a dotácie. XII. Spolupráca s miestnou samosprávou, inými subjektmi a organizáciami. 
Opatrenia na skvalitnenie činnosti v roku 2004. + Prílohy. 

                                                 
66 Časť pracovného kolektívu. Zľava: Iveta Kuzmická, Alexandra Marková, Anna Sekerešová, Alžbeta 
Madudová, Ľubica Oswaldová a vpravo dolu Eliška Krčmáriková. 
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Výber z dokumentu:  
Dlhodobé ciele knižnice, SWOT analýza a uznesenia vlády SR (nestr.): 
 Dlhodobé ciele knižnice boli – plnenie základných a špecializovaných knižnično-in-
formačných služieb a funkcií v podmienkach vlastnej organizácie, neustála podpora čitateľ-
skej gramotnosti, presadzovanie a zabezpečovanie práva na informácie pre všetkých, plnenie 
úloh vyplývajúcich z prijatej Stratégie rozvoja na strednodobé obdobie 2002-2006, aplikácia 
záverov SWOT analýzy na ďalšiu činnosť organizácie … 
Poznámka: SWOT analýza je analytická technika zameraná na zhodnotenie vnútorných  
a vonkajších faktorov ovplyvňujúcich úspešnosť, v našom prípade knižnice. Silné stránky 
(Strengths) + Slabé stránky (Weaknesses) + Príležitosti (Opportunities) + Ohrozenia  
(Threats).  
 
Uznesenia vlády SR: 

Knižnica sa zapájala do celospoločenského procesu na základe prijatých uznesení vlá-
dy SR, štátnych koncepcií a ďalších dôležitých dokumentov, ako boli uznesenie vlády SR 
k návrhu Stratégie slovenského knihovníctva do roku 2006, uznesenie vlády SR k návrhu 
opatrení na realizáciu zámerov Deklarácie NR SR o ochrane kultúrneho dedičstva, Dni 
európskeho kultúrneho dedičstva, Mesiac slovenskej a českej kultúrnej vzájomnosti  
a uznesenie vlády SR k návrhu Koncepcie štátnej politiky ku vzťahu k deťom a mládeži 
v SR do roku 2007. 
 
Personálne obsadenie: 
Riaditeľka      Klára Kislingerová 
Útvar metodiky a koordinácie   Ľudmila Janečková (aj vedúca ÚKIS) 
Útvar doplňovania, spracovania a ochrany KF Michal Dolinec 
       Iveta Kuzmická 
Útvar knižnično-informačných služieb  Anna Sekerešová a Eliška Krčmáriková   

(odd. beletrie a náučnej literatúry) 
Magdaléna Bírešová a Ľubica Oswaldo-
vá (odd. literatúry pre deti) 
Alexandra Marková a Lucia Fronková  
(odd. hud. a umenovedné) 

       Irena Jurišová (čitáreň) 
       Alžbeta Madudová (bibliografia)  
(Kislingerová 2004b; Janečková 2004b, nestr.) 
 
 Janečková, Ľudmila: Vyhodnotenie činnosti profesionálnych a dobrovoľných knižníc 

okresov Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom v roku 2003. 
 
Bibliografie a spolupracovníci: 
 Madudová, Alžbeta: Ochrana životného prostredia, pamiatok a prírody v okresoch 

Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica za rok 2003 : výberová regionálna 
bibliografia. 

 Madudová, Alžbeta: Bibliografia regionálnych personálnych bibliografií. 
 Madudová, Alžbeta: Bezroukov memoriál – medzinárodné preteky v behu na lyžiach: 

výberová regionálna bibliografia. Poznámka: Bibliografia vznikla v spolupráci 
s Mgr. Elenou Matiskovou z Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene a Ka-
tarínou Donovalovou z Verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. 
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Bibliografické ročenky: 
 Madudová, Alžbeta: Okresy Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica v tlači 

2003 : bibliografická ročenka – na diskete. 
 
Mesačenky: 
 Madudová, Alžbeta: Okresy Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica v tla- 

či : november 2003 – december 2003, január 2004 – september 2004. 
 

Vyhodnotenia činnosti knižnice: 
 Janečková, Ľudmila: Vyhodnotenie činnosti za rok 2004. Dokument obsahuje:  

I. Hlavné úlohy. 1. Ciele – a. vyhodnotenie cieľa – konkrétne. Úlohy vyplývajúce 
z nadobecnej funkcie. 2. Riadenie organizácie a organizačné zabezpečenie – a. ria-
denie organizácie zo strany riaditeľa, b. organizačná štruktúra, c. vnútorné smernice 
zmenené, upravené, vydané nové v priebehu roka. 3. Personálne zabezpečenie. 4. 
Technické zabezpečenie úloh. 5. Vnútorná kontrola. II. Stav knižničného fondu. III. 
Výpožičky, používatelia. IV. Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť. V. 
Metodická a koordinačná činnosť. VI. Prieskumné, výskumné a plánované indivi-
duálne úlohy. VII. Edičná činnosť – edícia bibliografia, edícia metodika. VIII. Stav 
elektronizácie a informatizácie knižnice. IX. Odborné podujatia. X. Vzdelávacie a kul-
túrno-spoločenské činnosti. XI. Granty a dotácie. XII. Spolupráca s inými subjektmi 
a organizáciami. Vyhodnotenie plnenia opatrení na skvalitnenie činnosti v roku 2004. 
Prílohy – tabuľky: II. Stav knižničného fondu. III. Výpožičky, registrovaní používa-
telia. IV. Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť. V. Metodická a koordi-
načná činnosť. VII. Edičná činnosť. VIII. Stav elektronizácie a informatizácie kniž-
nice. X. Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské činnosti.  

Výber z dokumentu: 
Podujatia pre verejnosť, návštevy v iných knižniciach a družba (výber, s. 1-2): 

V Týždni slovenských knižníc (22. 3. - 28. 3. 2004), ktorého motto v tomto roku znelo 
„Knižnica okno do sveta“, knižnica zrealizovala rôzne aktivity. Záujem verejnosti vzbudili 
predovšetkým autorské besedy s Pavlom Dvořákom a Antonom Rákayom. Svoje básne de-
ťom predniesla Alžbeta Vítková, kremnická poetka. … 

Pri príležitosti Svetového dňa knihy (23. 4. 2004) knižnica pre deti pripravila literár-
ne pásmo s názvom Čarodejník z krajiny OZ. 

V spolupráci s Voľným združením hudobníkov v Kremnici knižnica 1. 5. 2004 zrea-
lizovala Európsky evergreen klub … 

Svoju básnickú tvorbu verejnosti predstavila kremnická poetka Jozefína Zobeková. 
Stretnutie verejnosti s autormi Tomášom Janovicom, Kornelom Földvárim, Oliverom 

Bakošom, humoristami Stanislavom Štepkom, Stanislavom Radičom a vydavateľmi Kvetou 
Daškovou a Kolomanom Kertézsom Bagalom, prispelo k spestreniu festivalu humoru a sati-
ry Kremnické gagy.  

Sluchovo postihnuté deti mali možnosť v rámci podujatia „Farebný svet ticha“   
spoznať tvorbu Magdy Pilárovej-Benkovičovej – nepočujúcej literárnej tvorkyne. 

Vo svojej činnosti pri KJK pokračoval Klub paličkovanej čipky. 
V rámci Mesiaca slovenskej a českej kultúrnej vzájomnosti (23. 9. - 25. 9.) uskutočni-

lo Mesto Kremnica návštevu družobného mesta Kutná Hora. Na základe pozvania tamojšej 
mestskej knižnice sa tejto návštevy zúčastnili aj naši kolegovia. Po vzájomnej dohode na 
stretnutí vznikol spoločný projekt oboch partnerských knižníc – detská výtvarná súťaž Roz-
hovory cez hranice … 
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Počas Dní európskeho kultúrneho dedičstva knižnica pre deti a mládež pripravila 
dve kombinované podujatia o histórii kováčstva v Európe a remeselných tradíciách v Krem-
nici. 
 
Ďalšie podujatia (výber, s. 12-15): 
Drsný diktátor droga (kombinované podujatie); Ladislav Švihran a jeho tvorba (literárne 
pásmo); Kniha, spisovateľ a literatúra (literárno-výchovné pásmo); Po literárnych stopách 
v Kremnici (hlasné čítanie); Knižnica – okno do sveta (výstava); Ako by sme ozdobili knihu 
(beseda); Politické strany v Kremnici; Autorská beseda s Petrom Šrankom (literárny tvorca 
zo Žiaru nad Hronom); Ako si nájdem náučnú literatúru (literárno-výchovné pásmo); Novem-
ber 1989 a Vznik SR (AVP). 
 
Granty a dotácie (s. 3): 

Ministerstvo kultúry SR knižnici prispelo v rámci grantového systému 2004 – 
program Ex Libris.  
Mesto Kremnica a Kremnická banská spoločnosť s.r.o., Kremnica, podporili KJK 
finančne. Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja upravil rozpočet. 
  
Hudobné a umenovedné oddelenie (s. 4):  

K Organizačnému poriadku KJK bol vypracovaný Doplnok č. 1 s účinnosťou od  
1. 6. 2004, v ktorom sa v článku 4 Organizačné usporiadanie v bode 3 píše: vypúšťa sa od-
delenie hudobné a umenovedné.  
Poznámka: 
Hudobné a umenovedné oddelenie v našej knižnici definitívne skončilo svoju činnosť, ktorá 
bola zahájená v roku 1985. Hudobniny a umenovedná literatúra boli presťahované do oddele-
nia pre dospelých čitateľov. Časť hudobných nosičov, prehrávačov a zariadení na počúvanie 
dodnes slúži používateľom v oddelení literatúry pre deti. 
 
Prepustenie pracovníkov (s. 5): 
 V súvislosti so zmenami v organizačnom poriadku organizácie (zatvorenie hudobného 
a umenovedného oddelenia) boli prepustení dvaja odborní pracovníci. 
 
Čitatelia (s. 8): 
 V sledovanom období bolo zaregistrovaných 2092 používateľov … 
 
Odborné podujatia pre knižnice (s. 10): 
Porada profesionálnych knihovníkov regiónu spojená so seminárom na tému Internet vo ve-
rejných knižniciach. 
 
Ankety (s. 11): 
Prieskum čitateľských potrieb – výsledky ankety ukázali, že s činnosťou a rozsahom poskyto-
vaných knižnično-informačných služieb bolo spokojných 75% používateľov. 
Vyhovuje vám výpožičný čas? – 93% respondentov bolo spokojných s výpožičným časom. 
 
Elektronizácia a informatizácia knižnice (s. 11): 
 V roku 2004 knižnica zakúpila 2 PC a cez mikrovlnné pripojenie sprístupnila internet 
v čitárni s možnosťou využitia dvoch používateľských miest pre registrovaných používateľov 
knižnice. 
Časté poruchy v sieti, ktoré začali vznikať po zvýšení počtu klientov v súvislosti s programom 
LIBRIS si vyžiadali zakúpenie produktu Novell pre vyšší počet klientov. 
Údržba lokálnej siete sa vykonávala podľa potreby externým odborným technikom. 
Poznámka: Od roku 2004 až po súčasnosť v tomto smere s nami spolupracuje Mgr. Jozef 
Donoval (od roku 2007 ako Infosystémy, spol. s r.o., Kremnica). 
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Spolupracovníci (s. 17) a účastníci podujatí (s. 12-15): 
Centrum poradenských služieb v Žiari nad Hronom; Centrum voľného času Cvrček 
v Kremnici; Domov dôchodcov v Kremnici; Gymnázium v Kremnici; Klub paličkovanej 
čipky; materské školy v Kremnici; Městská knihovna v Kutnej Hore; občianske združe-
nia; Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom; SOU, SPŠO, Gymnázium pre slu-
chovo postihnutú mládež v Kremnici; Škola úžitkového výtvarníctva v Kremnici; špe-
ciálne základné školy pre sluchovo postihnutú mládež v Kremnici; Voľné združenie hu-
dobníkov v Kremnici; základné školy v Kremnici a verejnosť. 
(Janečková 2005a, s. 1-5, 8, 10-15, 17). 
 
 

Rok 2005 

 
 

Po celý tento rok sme v KJK žili významným jubileom – jej osemdesiatkou .  
 

Z archívu KJK: 
 

Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Kislingerová, Klára – Janečková, Ľudmila: Plán činnosti na rok 2005. Dokument 

obsahuje: I. Hlavné úlohy: 1. Ciele – dlhodobé, konkrétne – v oblasti poskytovania 
knižnično-informačných služieb, v oblasti doplňovania, spracovania a ochrany kniž-
ničných fondov, v oblasti bibliografickej, dokumentačnej, informačnej a edičnej čin-
nosti, v oblasti metodickej a koordinačnej činnosti. 2. Riadenie organizácie a organi-
začné zabezpečenie. 3. Personálne zabezpečenie. 4. Technické zabezpečenie úloh. 5. 
Vnútorná kontrola. II. Stav knižničného fondu. III. Výpožičky knižničných jednotiek, 
registrovaní používatelia. IV. Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť. V. 
Metodická a koordinačná činnosť. VI. Prieskumné, výskumné a plánované individuál-
ne úlohy. VII. Edičná činnosť. VIII. Stav elektronizácie a informatizácie knižnice. IX. 
Odborné podujatia. X. Kultúrno-spoločenské podujatia. XI. Granty a dotácie. XII. 
Spolupráca s miestnou samosprávou, inými subjektmi a organizáciami. Opatrenia na 
skvalitnenie činnosti v roku 2005. + Prílohy. + Jasenská, Dana: Rozpis schváleného 
rozpočtu na rok 2005. 

Výber z dokumentu: 
Personálne obsadenie (neúplné): 
Riaditeľka knižnice: Klára Kislingerová. Pracovníci: Michal Dolinec, Ľudmila Janečková, 
Dana Jasenská, Eliška Krčmáriková, Iveta Kuzmická, Alžbeta Madudová, Alexandra 
Marková, Ľubica Oswaldová, Anna Sekerešová. 
(Kislingerová 2005; Janečková 2005b, nestr.) 
 
 Janečková, Ľudmila: Spravodaj pre knihovníkov. Dokument obsahuje: Vyhodnote-

nie činnosti mestských a obecných knižníc okresov Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar 
nad Hronom za rok 2004. Metodický pokyn pre vypracovanie žiadostí a projektov 
v programe EX LIBRIS – Grantový systém MK SR 2005. Internetové adresy, na kto-
rých možno získať informácie o knihovníckych programoch. 
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Bibliografie: 
 Madudová, Alžbeta: Súčasní literárni tvorcovia nášho regiónu : regionálna perso-

nálna bibliografia. Poznámka a knižné dary: Zaujímavosťou pri tejto práci bolo, že 
mnoho oslovených autorov nám venovalo svoje diela. 

 
 

 Madudová, Alžbeta: Knižnica Jána Kollára – osemdesiatročná : výberová regionál-
na bibliografia. Vznikla pri príležitosti výročia knižnice. 

 Madudová, Alžbeta: Ochrana životného prostredia, pamiatok a prírody v okresoch 
Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica za rok 2004 : výberová regionálna 
bibliografia. 

 
Bibliografické ročenky:  
 Madudová, Alžbeta: Okresy Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica v tlači 

2004 : bibliografická ročenka – na diskete. 
 
Mesačenky: 
 Madudová, Alžbeta: Okresy Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica v tla- 

či : október 2004 – december 2004, január 2005 – jún 2005. 
 

Vyhodnotenia činnosti knižnice: 
 Janečková, Ľudmila: Vyhodnotenie činnosti za rok 2005. Dokument obsahuje:  

I. Hlavné úlohy. 1. Ciele – a. vyhodnotenie cieľa – konkrétne. Úlohy vyplývajúce 
z nadobecnej funkcie. 2. Riadenie organizácie a organizačné zabezpečenie – a. ria-
denie organizácie zo strany riaditeľa, b. organizačná štruktúra, c. vnútorné smernice 
zmenené, upravené, vydané v priebehu roka nové. 3. Personálne zabezpečenie. 4. 
Technické zabezpečenie úloh. 5. Vnútorná kontrola. II. Stav knižničného fondu. III. 
Výpožičky, registrovaní používatelia. IV. Bibliografická, dokumentačná a informačná 
činnosť. V. Metodická a koordinačná činnosť. VI. Prieskumné, výskumné a plánované 
individuálne úlohy. VII. Edičná činnosť – edícia bibliografia. VIII. Stav elektronizá-
cie a informatizácie knižnice. IX. Odborné podujatia. X. Vzdelávacie a kultúrno-spo-
ločenské podujatia. XI. Granty a dotácie. XII. Spolupráca s miestnou samosprávou, 
inými subjektmi a organizáciami. Vyhodnotenie plnenia opatrení na skvalitnenie 
činnosti v roku 2005. 
Prílohy – tabuľky: II. Stav knižničného fondu. III. Výpožičky, registrovaní používa-
telia. IV. Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť. V. Metodická a koordi-
načná činnosť. VII. Edičná činnosť. VIII. Stav elektronizácie a informatizácie knižni-
ce. 2. Komentár k ročnej závierke hospodárenia za rok 2005. 
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Výber z dokumentu: 
Internetizácia knižnice (s. 1): 
 V súvislosti s prípravou projektu RegioNET knižníc BBSK zameraného na dobudova-
nie a rozšírenie internetizácie knižníc, vystavenie informačných zdrojov knižnice on-line, or-
ganizácia spracovala aktuálne údaje za vlastnú knižnicu podľa požiadaviek odboru kultúry 
BBSK a v spolupráci s Krajskou knižnicou Ľ. Štúra vo Zvolene. … 
 
Medziknižničná výpožičná služba (s. 1): 
 Formou MVS knižnica zabezpečovala svojim používateľom požadované dokumenty 
v prípade, že absentovali v KJK. V druhom polroku knižnica začala využívať elektronickú 
MVS, čo značne urýchlilo vybavovanie požiadaviek používateľov a zároveň znížilo náklady na 
poštovné …  
 
Podujatia pre verejnosť a návštevy z iných knižníc (s 2): 

V Týždni slovenských knižníc (18. - 24. apríl 2005) KJK pre širokú verejnosť pripra-
vila rozmanité aktivity. Spisovatelia Drahoslav Machala, Katarína Gillerová, Eva Siegelová 
vzbudili značný záujem verejnosti, o čom svedčí vysoká návštevnosť na podujatiach. Nevšed-
ným zážitkom bolo stretnutie čitateľskej verejnosti s členmi literárneho klubu ŽiareLKa zo 
Žiaru nad Hronom, kde regionálny autor Peter Šrank predstavil svoju básnickú tvorbu a po-
stupne aj svojich klubových partnerov – Juliannu Geškovú, Katarínu Schmidtovú, Máriu 
Szolnokyovú, Júliu Kandrikovú, Denisu Borikovú, Petru Šarköziovú a Miroslavu Víťazko-
vú. … 
 V novembri sa Kremničania mali možnosť už po druhýkrát stretnúť so spisovateľkou 
Táňou Keleovou-Vasilkovou … 
 V rámci Dní Kutnej Hory v Kremnici, navštívili naše mesto hostia z družobného mesta 
Kutná Hora. Súčasťou delegácie boli aj zástupkyne Městské knihovny Kutná Hora. Počas 
návštevy bola v čitárni KJK otvorená výstava detských výtvarných prác zo spoločného pro-
jektu Rozhovory cez hranice … 
 V čase Dní európskeho kultúrneho dedičstva knižnica pripravila pre stredoškolskú 
mládež podujatie Prechádzky storočiami mesta Kremnica s kremnickým historikom Danielom 
Kianičkom. 

Študentom ŠÚV bola určená beseda k prvému filmovému spracovaniu Jánošíka s Mil-
kou Tiršelovou, ktorá ako príbuzná jedného z autorov sprostredkovala aj premietanie kópie 
filmu. … 
 
Ďalšie podujatia (výber, s. 14-16): 
Mária Ďuríčková a jej tvorba (literárno-výchovné pásmo); Krista Bendová a Jožko Pletko (li-
terárno-výchovné pásmo); Kováčske umenie (beseda s umeleckým kováčom); EÚ a jej pod-
stata (prednáška s právnikom); T. G. Masaryk – 155. výročie narodenia (literárne pásmo); 
Práva dieťaťa (prednáška); Výživa ako prevencia v dôchodkovom veku (beseda); M. R. Šte-
fánik – 125. výročie narodenia (beseda); Zdravie v bylinkách (beseda s lekárkou); Marianna 
Grznárová – tvorba (literárno-výchovné pásmo). 
 
Odborné podujatia pre knižnice (s. 3): 
 Okrem tradičných obvodových porád pre knihovníkov regiónu, KJK vo svojich prie-
storoch usporiadala poradu profesionálnych knihovníkov regiónu, spojenú so seminárom 
Knižnica Jána Kollára v Kremnici – osemdesiatročná.  
 
Čitatelia (s. 9): 
 V roku 2005 bolo zaregistrovaných 2004 požívateľov . 
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Ankety (s. 12 ):  
 V tomto roku boli čitateľom ponúknuté dve ankety Vybrali sme dobre? (zameraná 
bola na výber tlače v čitárni, spokojnosť bola 70%) a Čo by som chcel čítať (jej cieľom bolo 
zistiť, aká literatúra chýbala deťom). 
 
Elektronizácia, informatizácia knižnice, granty, dotácie a internet (s. 1, 13 a 18): 
 Knižnica použila finančné prostriedky od zriaďovateľa, z finančných dotácií, z gran-
tov, z odpisov (fond reprodukcie) na ďalší rozvoj elektronizácie. 
Čiastočne vymenila zastaralú výpočtovú techniku a doplnila o novú zakúpením 4 nových po-
čítačov, 1 laserovej a 1 atramentovej tlačiarne, 1 multifunkčného zariadenia – z grantu MK 
SR a z vlastných zdrojov. 
Uskutočnila výmenu koaxiálnej kabeláže za štruktúrovanú z vlastných zdrojov a z grantu MK 
SR. 
Zakúpila a nainštalovala www opac Libris pre vystavenie vlastnej informačnej databázy on-
line … 
Počet internetových miest (2) sprístupnených čitateľom zostal nezmenený. 
 
BBSK navýšil rozpočet, Mesto Kremnica a MK SR prispeli KJK na nákup knižničného fon-
du. 
 
 
Spolupracovníci (18) a účastníci podujatí (s. 14-16): 
Centrum voľného času Cvrček v Kremnici; materské, základné a stredné školy v Krem-
nici; mesto Kremnica; Městská knihovna Kutná Hora; Občianske združenie Cremni-
cium v Kremnici; Občianske združenie SOS v Kremnici; špeciálne školy; Základná ume-
lecká škola J. L. Bellu v Kremnici a verejnosť. 
(Janečková 2006, s. 1-3, 9, 12-16, 18). 
 
 
 

Rok 2006 

 
 

Z archívu KJK: 
 

Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Kislingerová, Klára – Janečková, Ľudmila: Plán činnosti na roky 2007-2009. Do-

kument obsahuje: I. Hlavné úlohy. 1. Ciele – dlhodobý a konkrétne na príslušné ro-
ky. 2. Riadenie organizácie a organizačné zabezpečenie – a. riadenie organizácie zo 
strany riaditeľa organizácie, b. fungovanie organizácie podľa organizačnej štruktúry. 
3. Personálne zabezpečenie. 4. Technické zabezpečenie. 5. Vnútorná kontrola. II. Bu-
dovanie knižničného fondu. III. Výpožičky, registrovaní používatelia. IV. Bibliogra-
fická, dokumentačná a informačná činnosť. V. Metodická a koordinačná činnosť. VI. 
Prieskumné, výskumné a plánované individuálne úlohy. VII. Edičná činnosť. VIII. 
Stav elektronizácie a informatizácie knižnice a predpokladaný plán ďalšieho budova-
nia IT. IX. Odborné podujatia. X. Kultúrno-spoločenské podujatia. XI. Granty a dotá-
cie. XII. Spolupráca s miestnou samosprávou, inými subjektmi a organizáciami. + 
Prílohy. + Jasenská, Dana: Návrh rozpočtu na roky 2007-2009. 
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Bibliografie a spolupracovníci: 
 Kislingerová, Klára – Madudová, Alžbeta: 50 rokov Základnej školy pri Detskej 

ozdravovni Slniečko Kremnické Bane : pamätnica. Poznámka: Pamätnica vznikla na 
požiadanie a v spolupráci so ZŠ pri DO v Kremnických Baniach. 
 

   
 
 Madudová, Alžbeta: Napísali o Gagoch… : výberová regionálna bibliografia. Po- 

známka: Na tejto bibliografii sme spolupracovali s MgA. Jánom Faklom, Roma-
nom Vykysalým, Tamarou Vykysalou, Mgr. Evou Hrončovou a Alenou Kršia-
kovou. 
 

 Madudová, Alžbeta: Ochrana životného prostredia, pamiatok a prírody v okresoch 
Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica za rok 2005 : výberová regionálna 
bibliografia. 

 
Bibliografické letáky: 
 Madudová, Alžbeta: Gejza Angyal 1888-1956 : bibliografický leták. 

 
Bibliografické ročenky: 
 Madudová, Alžbeta: Okresy Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica v tla- 

či v roku 2005 : bibliografická ročenka – na diskete. 
 
Mesačenky: 
 Madudová, Alžbeta: Okresy Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica v tla- 

či : júl 2005 – december 2005. 
 

Vyhodnotenia činnosti knižnice: 
 Janečková, Ľudmila: Vyhodnotenie činnosti za rok 2006. Dokument obsahuje:  

I. Hlavné úlohy. 1. Ciele – a. vyhodnotenie cieľa, b. konkrétne. Úlohy vyplývajúce 
z nadobecnej funkcie. 2. Riadenie organizácie a organizačné zabezpečenie – a. riade-
nie organizácie zo strany riaditeľa, b. organizačná štruktúra, c. vnútorné smernice 
zmenené, upravené, vydané v priebehu roka nové. 3. Personálne zabezpečenie. 4. 
Technické zabezpečenie úloh. 5. Vnútorná kontrola. II. Stav knižničného fondu. III. 
Výpožičky, registrovaní používatelia. IV. Bibliografická, dokumentačná a informačná 
činnosť. V. Metodická a koordinačná činnosť. VI. Prieskumné, výskumné a plánované 
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individuálne úlohy. VII. Edičná činnosť. VIII. Stav elektronizácie a informatizácie 
knižnice. IX. Odborné podujatia. X. Kultúrno-spoločenské podujatia. XI. Granty a do-
tácie. XII. Spolupráca s miestnou samosprávou, inými subjektmi a organizáciami. Vy-
hodnotenie plnenia opatrení na skvalitnenie činnosti v roku 2006. 
Prílohy – tabuľky: II. Stav knižničného fondu. III. Výpožičky, používatelia. IV. Bi- 
bliografická, dokumentačná a informačná činnosť. V. Metodická a koordinačná čin-
nosť. VII. Edičná činnosť. VIII. Stav elektronizácie a informatizácie knižnice. 2. Ja-
senská, Dana: Komentár k ročnej závierke hospodárenia za rok 2006. 

Výber z dokumentu:  
Internet (s. 1): 
 V súvislosti s implementáciou národného projektu MK SR Informatizácia knižníc, 
knižnica v závere roka 2006 zabezpečila rozšírenie internetovej siete, priestorové úpravy, ná-
kup stolov a stoličiek pre vytvorenie 8 pracovných miest pre používateľov v priestoroch čitár-
ne z prostriedkov, ktoré poskytol zriaďovateľ – Banskobystrický samosprávny kraj … 
 
Podujatia pre verejnosť (s. 2): 
 V Týždni slovenských knižníc (27. 3. - 2. 4. 2006) knižnica pre verejnosť pripravila 
prezentáciu tvorby regionálnej spisovateľky Márie Petrovej. Spestrením podujatia boli zhu-
dobnené básne autorky, ktoré na gitare predniesla Zdenka Koreňová. Študenti kremnického 
gymnázia si dokonca vyžiadali jeho reprízu. 
Medzi deti zavítala autorka detských kníh Sisa Záhadná, ktorá im predstavila svoju tvorbu 
a detský časopis Fľak, do ktorého pravidelne prispieva. … 
Deti materských škôl zaujalo literárno-výchovné pásmo Ako sa rodí kniha … 
 Počas Kremnických gagov sa v posledný prázdninový víkend (25. 8 - 27. 8.) v čitárni 
knižnice uskutočnila autogramiáda a predaj kníh slovenských autorov – najmä humoristov. 
Súčasťou podujatia boli besedy so Stanislavom Štepkom, Rasťom Piškom, Milanom Marko-
vičom, Jánom Strasserom, Tomášom Janovicom, Kornelom Földvárim.  
Pri príležitosti 25. ročníka tohto festivalu, knižnica vydala rozsiahlu výberovú regionálnu bi-
bliografiu Napísali o Gagoch…, ktorá podrobne zaznamenáva priebeh všetkých doterajších 
ročníkov. … 
 V rámci Dní Kutnej Hory v Kremnici knižnica otvorila v priestoroch čitárne výstavu 
obrazových publikácií, fotografií, ktoré divákovi priblížili život tohto partnerského mesta. 
Podobný typ výstavy knižnica zrealizovala v novembri, aby predstavila maďarské mesto Vár-
palota … 
 K Dňom európskeho kultúrneho dedičstva knižnica pre stredoškolskú mládež pripra-
vila moderovanú besedu Kultúrne pamiatky Kremnice s kremnickým historikom Danielom 
Kianičkom. … 
 KJK nezabúda ani na seniorov, pre ktorých priebežne zorganizovala celý rad podujatí 
o literárnej histórii, alebo o literátoch, ktorých život a dielo boli spojené s regiónom … 
 U stredoškolskej mládeže zaznamenalo úspech podujatie spojené s premietaním filmu 
Po stopách Ferdinanda Coburga, bulharského cára, majiteľa kaštieľa vo Svätom Antone … 
 
Ďalšie podujatia (výber, s. 15-18): 
J. C. Hronský (literárne pásmo); KJK sa predstavuje; J. C. Hronský – povesti (literárne pás- 
mo); Kremnica (AVP); Baníctvo na Slovensku (AVP); Ako sa narodí kniha (vzdelávacie pás-
mo); D. Hevier a jeho tvorba (hlasné čítanie spojené s diskusiou); Zaujímavosti z histórie 
Kremnice (kombinované podujatie); Daroval deťom dar najvzácnejší (kombinované pásmo 
k dielu H. Ch. Andersena); Ja a moje etické hodnoty (diskusné fórum); Kultúrne pamiatky 
Kremnice (AVP); Za kultúrnymi pamiatkami Kutnej Hory (AVP); Veľká Morava (AVP); Stre-
doveké mestá na Slovensku (AVP); Mária Ďuríčková (literárne pásmo); Alexander Dubček 
(hlasné čítanie); Čítanie s Osmijankom (hlasné čítanie). 
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Čitatelia (s. 9): 
 V sledovanom období knižnica zaregistrovala 2011 používateľov. 
 
Katalógy – on-line katalóg (s. 10): 
 V septembri 2006 na webovej stránke KJK pribudla nová elektronická služba – sprí-
stupnenie on-line katalógu.  
 
Ankety (s. 12): 

Zrealizované boli dve ankety Čo vám najviac chýba v našom fonde? (jej cieľom bolo 
zistiť spokojnosť používateľov s výberom a nákupom kníh v odd. pre dospelých. Spokojnosť 
so skladbou knižného fondu bola 85-percentná) a elektronická Využili ste už niekedy náš on-
line katalóg? (pokračovala aj v nasledujúcom roku). 
 
Elektronizácia a informatizácia knižnice (s. 14):  

V rámci ochrany siete knižnica zakúpila 3 záložné zdroje. Výpočtovú techniku doplnila 
o 3 nové PC. … 
 V roku 2006 sa počet 2 internetových používateľských miest nezmenil.  

Používané softvéry LIBRIS a BIBLIS zostavené v prostredí MS DOS sa ďalej nevy-
víjali, čo spôsobovalo problémy. … 
 
Granty a dotácie (s. 8 a 19): 

Mesto Kremnica, Ministerstvo kultúry SR, Gold a. s. Banská Bystrica finančne 
prispeli na nákup knižničného fondu.  
Banskobystrický samosprávny kraj navŕšil rozpočet. 
 
Spolupracovníci (s. 19) a účastníci podujatí (15-18): 
Centrum poradensko-psychologických služieb v Žiari nad Hronom; Centrum voľného 
času Cvrček v Kremnici; Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Kremnici; 
G.A.G. – umelecká agentúra spol. s r. o., Banská Bystrica; Gymnázium Kremnica; Klub 
dôchodcov v Kremnici; materské školy v Kremnici; Městská knihovna Kutná Hora; 
NBS – Múzeum mincí a medailí v Kremnici; Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
v Žiari nad Hronom; stredné školy pre SPM v Kremnici; Škola úžitkového výtvarníctva 
v Kremnici; Špeciálna základná škola internátna v Kremnici; Základná škola v Jastra-
bej; Základná škola pri Detskej ozdravovni Slniečko v Kremnických Baniach; Základná 
umelecká škola J. L. Bellu v Kremnici; základné školy v Kremnici a verejnosť.   
(Janečková 2007, s. 1, 2, 8-10, 12, 14-19). 
 
Noví pracovníci: Irena Jurišová. 
 

Rok 2007 

 
 
 
 
 
Koncepčné dokumenty: 

KJK plnila úlohy v zmysle interného plánu činnosti na rok 2007, v ktorom boli zabu-
dované aj úlohy určené zriaďovateľom v Koncepcii rozvoja kultúry a kultúrneho dedičstva 
na roky 2007-2013 schválenej uznesením Zasadania BBSK v závere predchádzajúceho roka 
a tiež priority v zmysle prijatého Akčného plánu na realizáciu koncepcie rozvoja kultúry 
a kultúrneho dedičstva BBSK na rok 2007. (Ďurovcová 2008; Joščáková 2008, s. 1). 
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Z archívu KJK: 
 
Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Kislingerová, Klára – Janečková, Ľudmila: Plán činnosti na rok 2007. Dokument 

obsahuje: I. Hlavné úlohy: 1. Ciele – dlhodobé, konkrétne – v oblasti poskytovania 
knižnično-informačných služieb, v oblasti doplňovania, spracovania a ochrany kniž-
ničných fondov, v oblasti bibliografickej, dokumentačnej, informačnej a edičnej čin-
nosti, v oblasti metodickej a koordinačnej činnosti. 2. Riadenie organizácie a organi-
začné zabezpečenie. 3. Personálne zabezpečenie. 4. Technické zabezpečenie úloh. 5. 
Vnútorná kontrola. II. Stav knižničného fondu. III. Výpožičky knižničných jednotiek, 
registrovaní používatelia. IV. Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť. V. 
Metodická a koordinačná činnosť. VI. Prieskumné, výskumné a plánované individuál-
ne úlohy. VII. Edičná činnosť – edícia bibliografia, edícia metodika. VIII. Stav elek-
tronizácie a informatizácie knižnice. IX. Odborné podujatia. X. Kultúrno-spoločenské 
podujatia. XI. Granty a dotácie. XII. Spolupráca s miestnou samosprávou, inými sub-
jektmi a organizáciami. Opatrenia na skvalitnenie činnosti v roku 2007. Program 
vzdelávacích aktivít zamestnancov organizácie v roku 2007. Organizácia vzdelávania. 
Plán kontrolnej činnosti na rok 2007. Úsporné opatrenia pre rok 2007. + Prílohy.  

 Janečková, Ľudmila: Spravodaj pre knihovníkov. Dokument obsahuje: Správy 
o knižniciach v okresoch Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom za rok 
2006. 

 
Bibliografie: 
 Madudová, Alžbeta: Žili a tvorili v Novej Bani : výberová regionálna bibliografia – 

v tlačenej forme, aj na CD. 
 

       
 

 Madudová, Alžbeta: Rodáci Andrejovi Kmeťovi : personálna regionálna bibliogra-
fia – v tlačenej forme, aj na CD. 

 Madudová, Alžbeta: Ochrana životného prostredia, pamiatok a prírody v okresoch 
Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica za rok 2006 : výberová regionálna 
bibliografia. 
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Bibliografické ročenky: 
 Madudová, Alžbeta: Okresy Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica v tlači 

za rok 2006 : bibliografická ročenka – na CD. 
 
Mesačenky: 
 Madudová, Alžbeta: Okresy Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica v tla- 

či : január 2006 – júl 2006 – v tlačenej forme, všetky nasledujúce mesiace v elektro-
nickej forme. 

 
Vyhodnotenia činnosti regionálnych knižníc BBSK: 
 Ďurovcová, Katarína – Joščáková, Priska: Vyhodnotenie činnosti regionálnych 

knižníc Banskobystrického samosprávneho kraja za rok 2007. Dokument obsahuje: 
I. Hlavné úlohy. 1. Ciele. 2. Riadenie organizácií a organizačné zabezpečenie. 3. Per-
sonálne zabezpečenie. 4. Technické zabezpečenie úloh. Plnenie opatrení vyplývajúcich 
z kontrolných zistení Útvaru hlavného kontrolóra BBSK. II. Stav knižničného fondu. 
III. Výpožičky KF, registrovaní používatelia. IV. Bibliografická, dokumentačná a in-
formačná činnosť. V. Metodická a koordinačná činnosť. VI. Prieskumné, výskumné 
a plánované individuálne úlohy. VII. Edičná činnosť. VIII. Stav elektronizácie a in-
formatizácie knižníc. IX. Odborné podujatia. X. Kultúrno-spoločenské podujatia. XI. 
Granty a dotácie. XII. Spolupráca s miestnou samosprávou, inými subjektmi a orga-
nizáciami. Vyhodnotenie hospodárenia knižníc za rok 2007. 

Výber z dokumentu: 
Internet – verejný internet (s. 1): 

Regionálne knižnice BBSK úspešne implementovali národný projekt MK SR Infor-
matizácia knižníc – Verejný internet v knižniciach SR, v spolupráci so Slovenskou národ-
nou knižnicou v Martine. … Projekt trvá do marca 2013. … 
 
Clavius a on-line katalóg (s. 2): 
KK ĽŠ v súčinnosti s BBSK a RK BBSK … zabezpečila softvérové vybavenie pre nový inte-
grovaný informačný systém pre všetky RK BBSK. Proces verejného obstarávania bol realizo-
vaný Úradom BBSK. Dohody boli uzatvorené s firmou LANius, s. r. o., Tábor na systém Win-
dows Clavius. Nový integrovaný informačný systém Clavius bol dodaný a implementovaný do 
krajskej a 5 regionálnych knižníc. Prekonvertovanie (migrácia) súčasných databáz knižníc zo 
systémov MS DOS LIBRIS, BIBLIS a OSUD sa zrealizovalo bez komplikácií a podľa harmo-
nogramu. K novému systému sa uskutočnili celokrajské školenia firmou LANius v KK a pri 
implementácii systému boli zrealizované ďalšie školenia v jednotlivých knižniciach. K 31. 12. 
2007 RK BBSK začali poskytovať knižnično-informačné služby v novom systéme. Tento umož-
nil knižniciam okrem poskytovania automatizovaných knižnično-informačných služieb použí-
vateľom, spracovávania dokumentov, aj vystavenie informačných zdrojov knižníc on-line 
a návštevníci si môžu na webových stránkach knižníc dokumenty prezerať, registrovaní použí-
vatelia rezervovať, predlžovať výpožičné lehoty a iné. Softvérové a hardvérové vybavenie pre 
RK BBSK bolo financované z prideleného rozpočtu zriaďovateľa … 
(Ďurovcová 2008; Joščáková 2008, s. 2). 
 
Poznámka:  

Projekt Informatizácia knižníc – Verejný internet v knižniciach SR je národný pro-
jekt MK SR, ktorý sa v súlade s Programom elektronizácie knižníc schváleným uznesením 
vlády SR č. 801/2002 zameriava na verejné knižnice s profesionálnym zamestnancom. Počíta 
s plošným pokrytím celého územia Slovenska najmä na úrovni miest a väčších obcí. 
Projekt vypracovalo MK SR v spolupráci so SNK ako metodickým centrom knihovníctva  
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v SR a Slovenskou chemickou knižnicou. V rámci prípravy projektu sa uskutočnili rokova-
nia s knižnicami, s odbornými fórami i s profesijnými organizáciami. Implementáciou projek-
tu, ako aj zabezpečením udržateľnosti projektu minimálne po dobu 5 rokov, stanovenú v pro-
jekte, bola zmluvne poverená SNK v Martine, ktorá sa na vzniku projektu odborne od počiat-
ku podieľala. … 
(Krištofová 2007; Kováčik 2007). 
 
Vyhodnotenia činnosti knižnice: 
 Janečková, Ľudmila: Vyhodnotenie činnosti za rok 2007. Dokument obsahuje:  

I. Hlavné úlohy. 1. Ciele – a. vyhodnotenie cieľa, b. konkrétne. Úlohy vyplývajúce 
z nadobecnej funkcie. 2. Riadenie organizácie a organizačné zabezpečenie – a. riade-
nie organizácie zo strany riaditeľa, b. organizačná štruktúra, c. vnútorné smernice 
zmenené, upravené, vydané v priebehu roka nové. 3. Personálne zabezpečenie. 4. 
Technické zabezpečenie úloh. 5. Vnútorná kontrola. II. Stav knižničného fondu. III. 
Výpožičky, registrovaní používatelia. IV. Bibliografická, dokumentačná a informačná 
činnosť. V. Metodická a koordinačná činnosť. VI. Prieskumné, výskumné a plánované 
individuálne úlohy. VII. Edičná činnosť. VIII. Stav elektronizácie a informatizácie 
knižnice. IX. Odborné podujatia. X. Kultúrno-spoločenské podujatia. XI. Granty a do-
tácie. XII. Spolupráca s miestnou samosprávou, inými subjektmi a organizáciami. Vy-
hodnotenie plnenia opatrení na skvalitnenie činnosti v roku 2007. + Príloha: Plnenie 
plánovaných číselných ukazovateľov za rok 2007 (tabuľkový prehľad). 

Výber z dokumentu: 
Internet – Verejný internet, čitáreň a vypožičané technické vybavenie (s. 1, 7, 11): 

V priestoroch čitárne 13. 7. 2007 knižnica sprístupnila verejný internet zdarma. Do-
vtedy sme disponovali dvoma internetovými miestami a za poskytovanie internetu používate-
lia platili. …  
KJK na základe Zmluvy o výpožičke hnuteľného majetku štátu uzavretej podľa § 659 Občian-
skeho zákonníka a zákona č. 278/1993 Z. Z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpi-
sov uzavretej so SNK v Martine na päť rokov prevzala počítačové zariadenia 8 ks SUN RAyov 
(tenkých klientov), 8 ks monitorov, laserovú tlačiareň a server KDD TAPX. …  
 
Podujatia pre verejnosť (s. 2-3): 
 V Týždni slovenských knižníc deti, aj dospelých, zaujalo stretnutie so slovenským spi-
sovateľom Romanom Bratom. Deti mali možnosť osobne spoznať spisovateľku Gabrielu Fu-
tovú. Pre dôchodcov sme pripravili hlasné čítanie z diela J. M. Hurbana. Stredoškolská 
mládež sa stretla s mladou speváčkou a gitaristkou Emou Drgoňovou.  
Deti si mohli vyskúšať maľovanie literárnych postavičiek na chodník pred budovou a v prie-
storoch knižnice počas podujatia Kremnické knižné hody. U detí sa ďalej úspechu tešili aj 
podujatia Všetci žijeme na jednej planéte a Pexesovo-písmenkové preteky. 
V rámci maratónu čítania s názvom Kremnica a jej zelený svet, spisovatelia Stanislav Mun-
tág, Peter Glocko st. a Peter Glocko ml., čítaním zo svojej tvorby poukázali na dôležitosť kul-
túrnych tradícií a zdravého životného prostredia. Nemenej zaujímavé bolo stretnutie so slo-
venským spisovateľom Drahoslavom Machalom. 
Stredoškolskú mládež zaujalo podujatie ku Svetovému dňu cestovného ruchu Za minerálmi 
sveta – história a tradície iných kultúr – Thajsko, Barma, Vietnam, pohľadom lektora Iva-
na Andrášiho … 
Daniel Kianička – kremnický historik – sa stretol so študentmi stredných škôl na podujatí 
s názvom Za tajomstvami kremnických domov … 
 
Ďalšie podujatia (výber, s. 15-19): 
Cyklus: Otvárajme knihu (literárne pásma spojené s hlasným čítaním); Jozef Horák (hlasné 
čítanie); Samo Chalupka, Anton Hykisch (literárne pásma); Baníctvo na Slovensku (AVP);  



180 
 

Marianna Grznárová a jej tvorba (literárne pásmo s hlasným čítaním); Ján Uličianky píše 
pre deti (literárne pásmo s hlasným čítaním); Ako sa narodí knižka (literárno-výchovné pás-
mo); Vášnivý polemik – J. M. Hurban (literárne pásmo s hlasným čítaním); Vernosť poslaniu 
– Terézia Vansová (literárne pásmo s hlasným čítaním); 100 kníh Tatra banky (autorská be-
seda s Kolomanom Kertész-Bagalom, Kornelom Földvárim, Svetlanou Žuchovou a Petrom 
Krištúfkom); Jacob a Wilhelm Grimmovci; Iskry zo zaviatej pahreby – J. Francisci (literár-
ne pásmo s hlasným čítaním); Ľudo Zelienka – ujo z Detvy (hlasné čítanie); Mária Ďuríč-
ková rozprávkou k deťom (hlasné čítanie spojené s kvízom); Kremnica slovom a obrazom (au-
diovizuálne pásmo); Kremnica oslavuje (hudobno-literárne pásmo); Šikanovanie v škole (be-
seda s kriminalistom). 
 

Ochrana knižničného fondu (s. 1, 10): 
V decembri sme zakúpili a čiastočne dali do prevádzky systém elektronickej ochrany 

knižničného fondu, zatiaľ v oddelení literatúry pre dospelých … 
K ochrane knižničného fondu prispel aj poplachový systém na hlásenie narušenia objektu.… 
 

Čitatelia (s. 11): 
 V roku 2007 bolo zaregistrovaných 2013 používateľov. 
 

Knižné dary (s. 9): 
 25. 4. 2007 knižnica obdržala knižný dar v rámci projektu 100 kníh Tatra banky, kto-
rý obsahoval sto diel súčasných slovenských spisovateľov viacerých generácií. 
Získali sme aj knižné dary od súkromných osôb. 
 

On-line katalóg a Clavius (s. 11): 
Na webovej stránke knižnice v novembri 2007 bol sprístupnený on-line katalóg v sys-

téme Clavius. … 
 

Ankety (s. 13): 
Anketa Ako nás vidia čitatelia bola zameraná na spokojnosť dospelých používateľov 

s poskytovanými službami, prístupom knihovníkov, na motiváciu návštevy knižnice a požia-
davky na knižnicu. Deťom bola určená anketa Čo očakávaš od knižnice?  
 

Odborné podujatia pre knižnice a vzdelávanie knihovníkov(s. 15): 
 Porada všetkých knihovníkov verejných knižníc okresov Banská Štiavnica, Žarnovica 
a Žiar nad Hronom, vrátane základného knihovníckeho školenia pre nových knihovníkov. 
 
Dotácie (s. 1, 20): 

BBSK, mesto Kremnica a Firma Kremnica Gold, a. s., prispeli KJK na nákup kníh. 
 
Spolupracovníci (s. 21) a účastníci podujatí (s. 15-19): 
Centrum poradensko-psychologických služieb v Žiari nad Hronom; Centrum voľného 
času Cvrček v Kremnici; Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Kremnici; 
G.A.G. – umelecká agentúra spol. s r. o., Banská Bystrica; Gymnázium Kremnica; Klub 
dôchodcov v Kremnici; Materská škola v Kopernici; Materská škola v Kunešove; Ma-
terská škola v Nevoľnom; materské školy v Kremnici; NBS – Múzeum mincí a medailí 
v Kremnici; pedagogický zbor pri SŠ pre SPM; Regionálny úrad verejného zdravotníc-
tva v Žiari nad Hronom; SOU pre sluchovo postihnutú mládež v Kremnici; SPŠO pre 
sluchovo postihnutú mládež v Kremnici; stredné školy v Kremnici; Škola úžitkového vý-
tvarníctva v Kremnici; Špeciálna základná škola internátna v Kremnici; Základná škola 
internátna pre SP Viliama Gaňu Kremnica; Základná umelecká škola J. L. Bellu 
v Kremnici; základné školy v Kremnici; ZŠ Stacionár v Kremnici a verejnosť. 
(Janečková 2008, s. 1-3, 7, 9-11, 13, 15-21). 
 
Noví pracovníci: Radoslava Fillová.  
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Rok 2008 

 
 

Z archívu KJK: 
 
Tak ako všetci na Slovensku, aj my sme sa k 1. 1. 2009 pripravovali na prechod zo 

slovenskej koruny na euro. Možno pre neKremničanov je zaujímavý fakt, že nové slovenské 
euromince sa razili v kremnickej Mincovni, ktorá sa nachádza neďaleko našej knižnice .  
K uvedenému roku sa viaže začiatok vydávania knižničného časopisu pre deti Knižko.  

 
Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Kislingerová, Klára – Janečková, Ľudmila: Plán činnosti na rok 2008. Dokument 

obsahuje: I. Hlavné úlohy: 1. Ciele – dlhodobé, konkrétne – v oblasti poskytovania 
knižnično-informačných služieb, v oblasti doplňovania, spracovania a ochrany kniž-
ničných fondov, v oblasti bibliografickej, dokumentačnej, informačnej a edičnej čin-
nosti, v oblasti metodickej a koordinačnej činnosti. 2. Riadenie organizácie a organi-
začné zabezpečenie. 3. Personálne zabezpečenie. 4. Technické zabezpečenie. 5. Vnú-
torná kontrola. II. Stav knižničného fondu. III. Výpožičky knižničných jednotiek, regi-
strovaní používatelia. IV. Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť. V. Me-
todická a koordinačná činnosť. VI. Prieskumné, výskumné a plánované individuálne 
úlohy. VII. Edičná činnosť – edícia bibliografia, edícia metodika. VIII. Stav elektro-
nizácie a informatizácie knižnice. IX. Odborné podujatia. X. Kultúrno-spoločenské 
podujatia. XI. Granty a dotácie. XII. Spolupráca s miestnou samosprávou, inými sub-
jektmi a organizáciami. Opatrenia na skvalitnenie činnosti v roku 2008. Program 
vzdelávacích aktivít zamestnancov organizácie v roku 2008. Organizácia vzdelávania. 
Plán kontrolnej činnosti na rok 2008. Úsporné opatrenia pre rok 2008. + Príloha: 
Plán číselných ukazovateľov na rok 2008 (tabuľkový prehľad).  

 Dolinec, Michal – Janečková, Ľudmila: Spravodaj pre knihovníkov. Dokument ob-
sahuje: Správy o knižniciach v okresoch Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hro-
nom za rok 2007. 

 Kislingerová, Klára – Janečková, Ľudmila: Vyhodnotenie Akčného plánu na reali-
záciu Koncepcie rozvoja kultúry a kultúrneho dedičstva Banskobystrického samo-
správneho kraja na rok 2007 v podmienkach činnosti Knižnice Jána Kollára v Krem-
nici. 

 Kislingerová, Klára – Janečková, Ľudmila: Akčný plán na realizáciu Koncepcie 
rozvoja kultúry a kultúrneho dedičstva Banskobystrického samosprávneho kraja na 
rok 2008 v podmienkach činnosti Knižnice Jána Kollára v Kremnici. 

 
Bibliografie:  
 Madudová, Alžbeta: Stopy banskej činnosti v zlatom meste (o zlate, baníctve a baní-

kovi v Kremnici...) : regionálna bibliografia – v tlačenej forme, aj na CD.  
Poznámka: Bibliografia bola vydaná pri príležitosti 680. výročia mesta Kremnica. 

 
Bibliografické letáky: 
 Madudová, Alžbeta: Jubilujúca Kremnica – jubilujúci Kremničania : súbor biblio-

grafických letákov.  
Poznámka: Letáky v počte 142 slúžili aj ako propagačný a informačný materiál pre 
návštevníkov čitárne. Boli spracovávané priebežne počas roka a boli vydané  
k 680. výročiu mesta Kremnica. 
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Časopis Knižko (autorský projekt): 
 Fillová, Radoslava: Knižko 1 - 4/2008; grafická úprava Janečková, Ľudmila. 

 

    
 
Vyhodnotenia činnosti knižnice: 
 Janečková, Ľudmila – Jasenská, Dana: Vyhodnotenie činnosti za rok 2008. Doku-

ment obsahuje: I. Hlavné úlohy. 1. Ciele – a. vyhodnotenie cieľa, b. konkrétne ciele. 
2. Riadenie organizácie a organizačné zabezpečenie – a. riadenie organizácie zo stra-
ny riaditeľa, b. organizačná štruktúra, c. vnútorné smernice zmenené, upravené, vyda-
né v priebehu roka nové. d. knižnica bola kolektívnym členom odborných združení. 3. 
Personálne zabezpečenie. 4. Technické zabezpečenie úloh. 5. Vnútorná kontrola. II. 
Stav knižničného fondu. III. Výpožičky, registrovaní používatelia. IV. Bibliografická, 
dokumentačná a informačná činnosť. V. Metodická a koordinačná činnosť. VI. Prie-
skumné, výskumné a plánované individuálne úlohy. VII. Edičná činnosť. VIII. Stav 
elektronizácie a informatizácie knižnice. IX. Odborné podujatia. X. Kultúrno-spolo-
čenské podujatia. XI. Granty a dotácie. XII. Spolupráca s miestnou samosprávou, 
inými subjektmi a organizáciami. Úsporné opatrenia pre rok 2008 – vyhodnotenie. + 
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Prílohy: Plnenie plánovaných číselných ukazovateľov za rok 2008 (tabuľkový pre-
hľad). Komentár k ročnej závierke a výsledku hospodárenia za rok 2008. + Tabuľky. 

Výber z dokumentu: 
Ochrana knižničného fondu (s. 1): 

Elektronická ochrana KF bola zavedená aj v oddelení literatúry pre deti. 
 

Clavius (s. 1): 
 Dokúpili sme 5 modulov tohto integrovaného knižničného systému. 
 
Súborný katalóg RK BBSK (s. 1): 

Spolupodieľali sme sa na vytvorení súborného katalógu regionálnych knižníc BBSK 
podľa požiadaviek KKĽŠ vo Zvolene. 
 
Literárny klub (s. 2): 

Na pôde KJK vznikol a pod jej záštitou pracoval literárny klub. 
 
Podujatia pre verejnosť (13-14):  

V Týždni slovenských knižníc, sme pripravili a zrealizovali 17 akcií pre deti, mládež 
a dospelých. Išlo o stretnutia so spisovateľmi, tvorivé dielne, literárne pásma spojené s hlas-
ným čítaním. Do KJK zavítali slovenskí spisovatelia Peter Karpinský, Petra Nagyová-Dže-
rengová, poetka Žofia-Viera Fridrichová, maliarka a ilustrátorka Alena Wagnerová a regio-
nálni autori z Banskej Štiavnice Andrea Kočalková a Marian Číž. 
Počas Envirofilmu 2008 sme premietali filmy s ekologickým zameraním a svoj kumšt pred-
viedli sokoliari z Banskej Štiavnice. 
Naša knižnica sa pripojila k ďalším knižniciam v Česku, v Poľsku, v Slovinsku, na Slovensku 
a iných krajinách, a v tomto roku začala organizovať netradičné medzinárodné detské podu-
jatie Noc s Andersenom = noc strávená v knižnici. Medzi kremnické deti do KJK prišiel 
„nocovať“ regionálny autor Zoltán Egry z Banskej Štiavnice. S určitosťou je možné konšta-
tovať, že toto podujatie dodnes patrí k najobľúbenejším knižničným podujatiam vôbec .  
Realizovali sme aktivity zamerané na Dni európskeho kultúrneho dedičstva, Mesiac sloven-
skej a českej kultúrnej vzájomnosti, Kremnické gagy a Európsky týždeň miestnej demokra-
cie. 
Poznámka: Noc s Andersenom po prvýkrát absolvovali deti v Knihovně Bedřicha Beneše 
Buchlovana v Uherském Hradišti v roku 2000. Autorkami tohto projektu sú „knihovnice“ 
zo spomínanej knižnice Hana Hanáčková a Miroslava Čápová. V nasledujúcich rokoch sa 
podujatie rozšírilo do ďalších knižníc a do ďalších krajín. Táto noc v knižniciach prebieha 
počas Medzinárodného dňa detskej knihy, ktorý pripadá na 2. apríl, na deň narodenia dán-
skeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena.  
 
Ďalšie podujatia (s. 14-19): 
História baníctva (moderovaná beseda); Náučná literatúra a encyklopédie (praktické ukáž-
ky); Zlatý kľúč zo Slovenska (stretnutie s historikom na tému história baníctva); Andrej Kmeť 
(literárne pásmo k 100. výročiu úmrtia); Deň ľudovej rozprávky (literárne pásmo spojené 
s hlasným čítaním); Pavol Dobšinský (literárne pásmo s hlasným čítaním); Trať mládeže (li-
terárne pásmo); Martin Kukučín (literárne pásmo s hlasným čítaním); Misia Konštantína 
a Metoda na Veľkú Moravu (literárne pásmo); Meduška a Cuco v tmavej cele (aktivita, 
v ktorej sa detskí čitatelia stali hercami a zahrali si v zdramatizovanej rozprávke); Ján Kollár 
(literárne pásmo s hlasným čítaním); G. K. Zechenter-Laskomerský (literárne pásmo s hlas-
ným čítaním); Za históriou, tajomstvami a zaujímavosťami kremnických domov (beseda s his-
torikom k 680. výročiu založenia mesta Kremnica); Občan, demokracia, samospráva (mode-
rovaná beseda s prednostom MsÚ Igorom Krížom a poslancom MZ k Európskemu týždňu 
miestnej demokracie); Kremnica 680-ročná (literárne pásmo spojené s hlasným čítaním); 
Čítajme s Osmijankom (logické riešenie úloh). 
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Knižné dary (s. 7): 
 Súkromné osoby darovali knižnici 56 kníh. 
 
Ochrana knižničného fondu (s. 8, 13): 
 Okrem klasickej ochrany KF (písomné upomínanie, opravy kníh, balenie do fólie, 
elektronická forma ochrany, poplachový systém) sme pristúpili aj k tomuto kroku: 
K zníženiu strát prispelo aj vymáhanie nevrátených dokumentov cestou firmy SAF INVEST-
MENT, s. r. o., Bratislava, s ktorou KJK uzavrela v roku 2008 mandátnu zmluvu. … 

Výpožičné oddelenia pre deti (od roku 2008) a dospelých (od roku 2007) sú zabezpe-
čené elektronickým systémom ochrany knižničného fondu … 
 
Čitatelia (s. 9): 
 V sledovanom období bolo zaregistrovaných 2022 používateľov. 
 
Ankety (s. 11): 

V roku 2008 knižnica uskutočnila ankety Čo vám chýba na web stránke knižnice?, Je 
on-line katalóg našej knižnej databázy pre vás prínosom? a Využili ste už niekedy služby 
nášho on-line katalógu? 
 
Elektronizácia a informatizácia knižnice (s. 13): 
 V roku 2008 pribudol na webovej stránke KJK súborný katalóg regionálnych knižníc 
BBSK, ktorý umožňuje používateľom získať informácie z databáz zo 6 regionálnych knižníc 
Banskobystrického kraja … 
 
Granty (s. 20-21): 

Ministerstvo kultúry SR KJK finančne prispelo na doplnenie a aktualizáciu knižnič-
ného fondu a elektronickú ochranu knižničného fondu v oddelení literatúry pre deti.  
   
Dotácie (s. 21): 

BBSK, mesto Kremnica a Kremnica Gold, s. r. o., pridelili KJK financie na nákup 
knižničného fondu. 
 
Spolupracovníci (s. 21) a účastníci podujatí (s. 14-19): 
Centrum poradensko-psychologických služieb v Žiari nad Hronom; Detská ozdravovňa 
Slniečko v Kremnických Baniach; Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 
v Kremnici; G.A.G. – umelecká agentúra spol. s r. o., Banská Bystrica; Gymnázium 
Kremnica; Klub dôchodcov v Kremnici; Kremnica Gold, s. r. o.; Materská škola v Ihrá-
či; Materská škola v Jastrabej; Materská škola v Kopernici; Materská škola v Kunešove; 
Materská škola v Nevoľnom; materské školy v Kremnici; Miestny odbor Matice sloven-
skej v Kremnici; NBS – Múzeum mincí a medailí v Kremnici; Regionálny úrad verejné-
ho zdravotníctva v Žiari nad Hronom; stredné školy pre SPM v Kremnici; Škola úžitko-
vého výtvarníctva v Kremnici; školské kluby pri základných školách; Špeciálna základ-
ná škola; Základná škola v Jastrabej; Základná umelecká škola J. L. Bellu v Kremnici; 
základné školy v Kremnici a verejnosť. 
(Janečková 2009; Jasenská 2009, s. 1, 2, 7-9, 11, 13-21). 
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Rok 2009 

 
 
 

Z archívu KJK: 
 

Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Kislingerová, Klára – Janečková, Ľudmila: Plán činnosti na rok 2009. Dokument 

obsahuje: I. Hlavné úlohy: 1. Ciele – dlhodobé, konkrétne. 2. Riadenie organizácie 
a organizačné zabezpečenie. 3. Personálne zabezpečenie. 4. Technické zabezpečenie. 
5. Vnútorná kontrola. II. Stav knižničného fondu. III. Výpožičky knižničných jedno-
tiek, registrovaní používatelia. IV. Bibliografická, dokumentačná a informačná čin-
nosť. V. Metodická a koordinačná činnosť. VI. Prieskumné, výskumné a plánované in-
dividuálne úlohy. VII. Edičná činnosť – edícia bibliografia, edícia metodika. VIII. 
Stav elektronizácie a informatizácie knižnice. IX. Odborné podujatia. X. Kultúrno-
spoločenské podujatia. XI. Granty a dotácie. XII. Spolupráca s miestnou samosprá-
vou, inými subjektmi a organizáciami. Opatrenia na skvalitnenie činnosti v roku 2009. 
Program vzdelávacích aktivít zamestnancov organizácie v roku 2009. Organizácia 
vzdelávania. Plán kontrolnej činnosti na rok 2009. Úsporné opatrenia pre rok 2009. + 
Prílohy: Tabuľka – Kultúrno-spoločenské podujatia. Plán číselných ukazovateľov na 
rok 2009 (tabuľkový prehľad).  

 Spravodaj. Dokument obsahuje: Správy o knižniciach v okresoch Banská Štiavnica, 
Žarnovica a Žiar nad Hronom za rok 2008 (tabuľky). 

 
Bibliografie a spolupracovníci: 
 Madudová, Alžbeta: Biela stopa 31. - 35. ročník : výberová regionálna bibliografia. 

Poznámka: Bibliografia vznikla v spolupráci s Jozefom Mecelem, ktorý do nej pri-
spel bohatou faktografiou o BS za roky 2004-2008. 
 

 
 



186 
 

Časopis Knižko: 
 Fillová, Radoslava: Knižko apríl/2009; júl/2009; október/2009; december/2009; gra-

fická úprava Janečková, Ľudmila. 
 

  
 
Vyhodnotenia činnosti knižnice: 
 Janečková, Ľudmila – Drienková, Ľudmila: Vyhodnotenie činnosti za rok 2009. 

Dokument obsahuje: I. Hlavné úlohy. 1. Ciele – a. vyhodnotenie cieľa, b. konkrétne 
ciele. 2. Riadenie organizácie a organizačné zabezpečenie – a. riadenie organizácie 
zo strany riaditeľa, b. organizačná štruktúra, c. vnútorné smernice zmenené, uprave-
né, vydané v priebehu roka nové. d. knižnica bola kolektívnym členom odborných 
združení. 3. Personálne zabezpečenie. 4. Technické zabezpečenie úloh. 5. Vnútorná 
kontrola. 6. Plnenie opatrení vyplývajúcich z kontrolných zistení Útvaru hlavného 
kontrolóra BBSK. II. Stav knižničného fondu. III. Výpožičky, registrovaní používate-
lia. IV. Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť. V. Metodická a koordi-
načná činnosť. VI. Prieskumné, výskumné a plánované individuálne úlohy. VII. Edič-
ná činnosť. VIII. Stav elektronizácie a informatizácie knižnice. IX. Odborné poduja-
tia. X. Kultúrno-spoločenské podujatia. XI. Granty a dotácie. XII. Spolupráca 
s miestnou samosprávou, inými subjektmi a organizáciami. Úsporné opatrenia pre rok 
2009. + Prílohy: Plnenie plánovaných číselných ukazovateľov za rok 2009 (tabuľkový 
prehľad). Komentár k ročnej závierke a výsledku hospodárenia za rok 2009. Hospo-
dárenie vyčíslené v %. 

Výber z dokumentu: 
Podujatia pre verejnosť (s. 2, 14-20):  

Európsky týždeň miestnej demokracie – stretnutia detí a mládeže s prednostom mest-
ského úradu a s poslancami mestskej samosprávy. 

Týždeň slovenských knižníc (23. - 27. 3. 2009). 
 K najatraktívnejším podujatiam patrila prezentácia knihy kremnického historika Da-
niela Kianičku Kremnica – mesto príbehov za prítomnosti autora. Hlavne ženy oslovilo stre-
tnutie so slovenskou autorkou Máriou Ďuranovou. Deťom a stredoškolákom prišiel o sebe  
a svojej tvorbe porozprávať slovenský spisovateľ Ondrej Nagaj.  
Pod názvom Ako sa varí kuchárska kniha sa uskutočnilo stretnutie detí so Zdenkou a Vla-
dimírom Horeckými.  

V tomto roku navštívili knižnicu aj ďalší slovenskí autori – Martina Solčanská, Toňa 
Revajová, regionálna autorka z Banskej Štiavnice Mária Petrová. Počas Kremnických gagov 
v čitárni predstavili svoju tvorbu Juraj Kollár a Juraj Šebesta. 
Deti potešila Noc s Andersenom plná hier, súťaží a tvorivosti. Veľkému záujmu sa tešilo aj 
podujatie Vitaj leto, v podobe súťaží a tvorivej dielne pred budovou knižnice. 
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Ďalšie podujatia (výber, s. 14-20): 
Dni otvorených dverí; Rozprávkové utorky (hlasné čítanie); Putovanie za slnkom – Ján Botto 
(literárne pásmo + hlasné čítanie); Žili a tvorili v Kremnici – Otto Helenstein (literárne pás-
mo spojené s hlasným čítaním); Cesta ku zlatu (beseda o vzniku a ťažbe zlata v našom meste); 
Rozprávky Pavla Dobšinského (hlasné čítanie spojené s hľadaním zastaraných slov); Majstri 
slova – E. M. Šoltésová, P. O. Hviezdoslav, Hana Zelinová, A. Medňanský (literárne pásma 
s hlasným čítaním); Chrobáčiky Jána Karafiáta (hlasné čítanie spojené s papierovým diva-
dielkom); Volajú ma Hevi (literárne pásmo o Danielovi Hevierovi); Kremnica a baníctvo 
v našom meste (beseda o histórii baníctva); M. R. Štefánik – posledný let do vlasti (literárne 
pásmo s hlasným čítaním); Svet okolo nás – Envirofilm 2009 (multimediálne podujatie + 
stretnutie so sokoliarmi z Banskej Štiavnice); Neznalosť zákona neospravedlňuje (stretnutie 
s vyšetrovateľkou OÚV PZ SR v ZH); O Guľkovi Bombuľkovi (zážitkové čítanie); Za tajom-
stvami a zaujímavosťami kremnických domov (stretnutie s historikom); Bezpečne do školy 
(beseda o dopravnej výchove); Na jedle záleží – zdravá výživa ako súčasť kvalitnejšieho 
života (beseda s pracovníčkou RÚVZ); Akceptovanie ľudí s odlišným svetonázorom (inter-
aktívne stretnutie so psychológom). 
 

Personálne obsadenie a zmena na poste riaditeľa (s. 4): 
1. 7. 2009 odišla do starobného dôchodku riaditeľka knižnice Mgr. Klára Kislinge-

rová. Dočasným riadením KJK bola poverená zástupkyňa riaditeľky Ľudmila Janečková.  
 
Čitatelia (s. 9): 
 V roku 2009 knižnica evidovala 2016 aktívnych používateľov. … 
 

Metodické návštevy z KK ĽŠ ZV a Súborný katalóg RK BBSK (s. 11): 
 V júni 2009 KJK navštívili metodici z KK ĽŠ so zámerom zjednotiť záznamy v je- 
dnotlivých databázach Súborného katalógu RK BBSK. 
 
Ankety (s. 11): 

KJK uskutočnila anketu Ktoré z ponúkaných služieb knižnice najviac využívate? 
 

Elektronizácia a informatizácia knižnice (s. 13): 
 Na webe KJK sa od júna nachádza história knižnice v anglickom jazyku a prekladač 
Google.  
 
Granty (s. 7, 21) a dotácie (s. 21): 

Ministerstvo kultúry SR KJK prispelo na nákup knižničného fondu, ochranu knižnič-
ného fondu a na kultúrne poukazy a BBSK na nákup knižničného fondu. Mesto Kremnica 
prispelo dotáciou na Noc s Andersenom. 
 

Spolupracovníci (s. 22) a účastníci podujatí (s. 14-20): 
Centrum poradensko-psychologických služieb v Žiari nad Hronom; Detská ozdravovňa 
Slniečko v Kremnických Baniach; Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 
v Kremnici; G.A.G. – umelecká agentúra spol. s r. o., Banská Bystrica; Gymnázium 
Kremnica; Gymnázium pre sluchovo postihnutú mládež v Kremnici; Klub dôchodcov 
v Kremnici; Materská škola v Ihráči; Materská škola v Kopernici; Materská škola  
v Kunešove; Materská škola v Nevoľnom; materské školy v Kremnici; Miestny odbor 
Matice slovenskej v Kremnici; NBS – Múzeum mincí a medailí v Kremnici; Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom; Stredná priemyselná škola odevná 
pre sluchovo postihnutú mládež v Kremnici; Stredné odborné učilište pre sluchovo po-
stihnutú mládež v Kremnici; Súkromná materská škola pri základnej škole, Angyalova 
ulica v Kremnici; Súkromná spojená škola v Kremnici; Súkromné gymnázium Kremni-
ca; Škola úžitkového výtvarníctva v Kremnici; školské kluby pri základných školách; 
Základná škola internátna pre SP Viliama Gaňu Kremnica; Špeciálna základná škola 
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internátna v Kremnici; Základná škola v Hornej Ždani; Základná umelecká škola J. L. 
Bellu v Kremnici; základné školy v Kremnici a verejnosť. 
(Janečková 2010; Drienková 2010, s. 2, 4, 9, 11, 13-22). 
 
Porady bibliografov:  
 22. februára 2009 sme v KJK na porade bibliografov regionálnych knižníc BBSK pri-
vítali PhDr. Annu Kucianovú, PhD. a Ing. Ivanu Polákovú zo SNK v Martine, Ing. Milotu 
Torňošovú a Mgr. Elenu Matiskovú zo Zvolena, Silviu Bodorovú a Bc. Ritu Herczegovú 
z Rimavskej Soboty, Zoru Nagyovú a Máriu Mališovú z Lučenca, Mgr. Zuzanu Unzeiti-
govú z Veľkého Krtíša a Katarínu Donovalovú z Banskej Bystrice. (Kronika 1991-2015). 
 
Noví pracovníci: Ľudmila Drienková, Bc. Martina Hoghová, Zdeno Ošus. 
 

       
 
 

67 

                                                 
67 Dlhoročná riaditeľka KJK Mgr. Klára Kislingerová. 
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Rok 2010 

 
 

Z archívu KJK: 
 
Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Janečková, Ľudmila – Drienková, Ľudmila: Plán činnosti na rok 2010. Dokument 

obsahuje: I. Hlavné úlohy: 1. Ciele – dlhodobé, konkrétne. 2. Riadenie organizácie 
a organizačné zabezpečenie. 3. Personálne zabezpečenie. 4. Technické zabezpečenie. 
5. Vnútorná kontrola. II. Stav knižničného fondu. III. Výpožičky knižničných jedno-
tiek, registrovaní používatelia. IV. Bibliografická, dokumentačná a informačná čin-
nosť. V. Metodická a koordinačná činnosť. VI. Prieskumné, výskumné a plánované in-
dividuálne úlohy. VII. Edičná činnosť – edícia bibliografia, edícia metodika. VIII. 
Stav elektronizácie a informatizácie knižnice. IX. Odborné podujatia. X. Kultúrno-
spoločenské podujatia. XI. Granty a dotácie. XII. Spolupráca s miestnou samosprá-
vou, inými subjektmi a organizáciami. Program vzdelávacích aktivít zamestnancov 
organizácie v roku 2010. Organizácia vzdelávania. Plán kontrolnej činnosti na rok 
2010. Konsolidačné a racionalizačné opatrenia na rok 2010. + Prílohy: Plán 
číselných ukazovateľov na rok 2010 (tabuľkový prehľad). Tabuľka – Kultúrno-spo-
ločenské podujatia na rok 2010. 

                                                 
68 Časť kolektívu pracovníkov KJK. Hore zľava: Iveta Kuzmická, Ľubica Oswaldová, Eliška Krčmáriková, 
Radoslava Fillová, Anna Sekerešová, Alžbeta Madudová a Alexandra Marková. Dole zľava: Ľudmila 
Drienková, Klára Kislingerová a Ľudmila Janečková. 
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Časopis Knižko: 
 Fillová, Radoslava: Knižko apríl/2010; júl/2010; október/2010; grafická úprava Ja-

nečková, Ľudmila. 
 

 
 
Kniha o Kremnických Gagoch a autorské projekty: 
 Inštitorisová, Dagmar – Madudová, Alžbeta a kol.: Sága gagov kremnických – kni-

ha o humore, čo má svoju váhu. ISBN 978-80-85657-29-6. 
Poznámka: KJK sa na základe zmluvy o partnerskej spolupráci s G.A.G. – ume-
leckou agentúrou, spol. s. r. o., Banská Bystrica podieľala na zostavení uvedenej 
publikácie.  
Kniha je prierezom histórie 30 ročníkov Kremnických gagov. KJK do nej prispela roz-
siahlou výberovou regionálnou bibliografiou Napísali o Gagoch II. 
 

                       69 
     Bibliografia skrytá v publikácii. 

 
                                                 
69 Autor obály: Patrik Ševčík, ENTER-PRISE, spol. s r.o., Banská Bystrica. 
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Prieskumy: 
 Madudová, Alžbeta: Farské časopisy v našom regióne – v elektronickej forme. 

 
Vyhodnotenia činnosti knižnice:   
 Janečková, Ľudmila – Drienková, Ľudmila: Vyhodnotenie činnosti za rok 2010. 

Dokument obsahuje: I. Hlavné úlohy. 1. Ciele – a. vyhodnotenie cieľa, b. konkrétne 
ciele. 2. Riadenie organizácie a organizačné zabezpečenie – a. riadenie organizácie 
zo strany riaditeľa, b. organizačná štruktúra, c. vnútorné smernice zmenené, uprave-
né, vydané v priebehu roka nové. d. knižnica bola kolektívnym členom odborných 
združení. 3. Personálne zabezpečenie. 4. Technické zabezpečenie úloh. 5. Vnútorná 
kontrola. 6. Plnenie opatrení vyplývajúcich z kontrolných zistení Útvaru hlavného 
kontrolóra BBSK. II. Stav knižničného fondu. III. Výpožičky, registrovaní používate-
lia. IV. Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť. V. Metodická a koordi-
načná činnosť. VI. Prieskumné, výskumné a plánované individuálne úlohy. VII. Edič-
ná činnosť. VIII. Stav elektronizácie a informatizácie knižnice. IX. Odborné poduja-
tia. X. Kultúrno-spoločenské podujatia. XI. Granty a dotácie. XII. Spolupráca 
s miestnou samosprávou, inými subjektmi a organizáciami. Úsporné opatrenia pre rok 
2010. + Prílohy: Plnenie plánovaných číselných ukazovateľov za rok 2010 (tabuľkový 
prehľad). Komentár k ročnej závierke a výsledku hospodárenia k 31. 12. 2010.  

Výber z dokumentu: 
Podujatia pre verejnosť (s. 1, 11): 
Týždeň slovenských knižníc (22. - 28. 3. 2010)  

V rámci TSK realizovala knižnica podujatia v podobe stretnutí so slovenskými spiso-
vateľmi – Jurajom Kollárom a Beou Bazalovou. Seniorov zaujalo úvodné podujatie z cyklu 
Tréning pamäti. K najobľúbenejším podujatiam pre deti patrili tvorivé dielne, spojené s vý-
stavkou detských prác, hlasné, zážitkové a interaktívne čítanie, s cieľom propagovať knižničný 
fond a zvýšiť tak ich záujem o čítanie. … 
V tomto roku KJK navštívili slovenskí spisovatelia Evita Urbaníková, regionálne autorky 
z Banskej Štiavnice Mária Petrová, Eva Valachyová a Šarlota Trubačová zo Žiaru nad Hro-
nom. V čitárni, počas Kremnických gagov, prezentovali svoju tvorbu slovenskí karikaturisti 
formou výstavy. Žiakom a študentom prednášal kremnický historik Daniel Kianička. 
Pre detských používateľov pracovníci oddelenia pre deti a mládež zorganizovali Noc s An-
dersenom a Letnú tvorivú dielňu. 
Súčasťou Envirofilmu 2010 v KJK bolo premietanie filmov s ekologickou tematikou, pokra-
čovanie stretnutí so sokoliarmi z BŠ, besedy s ochranárom prírody Jaroslavom Slašťanom, 
spojené s názornými ukážkami a zaujímavou výstavou Medvede a my.  
Pre dôchodcov pracovníčka oddelenia pre dospelých pripravila cyklické podujatie Počítač 
a internet pre seniorov. 
V čitárni knižnice bola sprístupnená putovná výstava kalendárov Najkrajšie kalendáre. 
 
Ďalšie podujatia (výber, s. 12-16): 
Spoznaj okolitú faunu a flóru (prednáška + názorné ukážky); Preventívne vyšetrenie (stretnu-
tie s pracovníčkami RÚVZ); Rozprávky Pavla Dobšinského (hlasné čítanie + hľadanie archa-
izmov); História Kremnice (literárne pásmo + audiovizuálne pásmo); Robert Schumann a je-
ho hudba (muzikoterapia + literárne pásmo s hlasným čítaním); Putovanie Kremnicou za jej 
históriou, pamiatkami a zaujímavosťami (stretnutie s historikom); Potulky históriou Kremnice 
(literárne pásmo + premietanie filmu); Juraj Langsfeld – slovenský dobrovoľník (literárne 
pásmo k 185. výročiu narodenia); Meduška Eleny Čepčekovej (zážitkové čítanie); Mordovisko 
Romana Brata (hlasné čítanie); Kremnické poviedky (tvorba J. C. Hronského); Osmijanko 
(úvodné stretnutie k podmienkam celoslovenskej súťaže). 
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Čitatelia (s. 7): 
 V roku 2010 knižnica evidovala 2035 aktívnych používateľov.  
 
Ankety (s. 9):  

KJK zrealizovala ankety Ktoré z ponúkaných služieb knižnice najviac využívate?, 
Počítač a internet pre seniorov, Občerstvenie z nápojového automatu? a Najviac čítané 
periodiká. 
 
Granty a dotácie (s. 6, 16-18): 

Ministerstvo kultúry SR KJK finančne prispelo na nákup knižničného fondu, doplne-
nie technického vybavenia a na kultúrne poukazy. Nákup knižničných jednotiek pozitívne  
ovplyvnili aj financie z BBSK a od mesta Kremnica. Toto prispelo tiež dotáciou na Noc 
s Andersenom. 
 
Zmena na poste riaditeľa (s. 3): 

1. 7. 2010 do KJK nastúpila PaedDr. Veronika Balážová ako riaditeľka knižnice. 
Vystriedala tak zastupujúcu riaditeľku Ľudmilu Janečkovú. 
 
Spolupracovníci (s. 18) a účastníci podujatí (s. 12-16): 
Centrum poradensko-psychologických služieb v Žiari nad Hronom; Detská ozdravovňa 
Slniečko v Kremnických Baniach; Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 
v Kremnici; G.A.G. – umelecká agentúra spol. s r. o., Banská Bystrica; Gymnázium 
Kremnica; Klub dôchodcov v Kremnici; Materská škola v Ihráči; Materská škola v Ko-
pernici; Materská škola v Nevoľnom; materské školy v Kremnici; Miestny odbor Matice 
slovenskej v Kremnici; NBS – Múzeum mincí a medailí v Kremnici; Regionálny úrad ve-
rejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom; Stredná priemyselná škola odevná pre slu-
chovo postihnutú mládež v Kremnici; Stredné odborné učilište pre sluchovo postihnutú 
mládež v Kremnici; Súkromná spojená škola v Kremnici; Súkromné gymnázium Krem-
nica; Škola úžitkového výtvarníctva v Kremnici; školské kluby pri základných školách; 
Špeciálna základná škola internátna v Kremnici; Špeciálna základná škola pre SPM  
v Kremnici; Základná škola pri zdravotníckom zariadení v Kremnici; Základná škola 
v Hornej Ždani; Základná škola v Jastrabej; Základná škola v Turčianskych Tepliciach; 
Základná umelecká škola J. L. Bellu v Kremnici; základné školy v Kremnici a verej-
nosť. 
(Janečková 2011; Drienková 2011, s. 1, 3, 6, 7, 9, 11-18). 
 
Noví pracovníci: PaedDr. Veronika Balážová. 
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Rok 2011 

 
 
 

Z archívu KJK: 
 
 
Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Balážová, Veronika – Janečková, Ľudmila: Plán činnosti na rok 2011. Dokument 

obsahuje: I. Hlavné úlohy: 1. Ciele – dlhodobé, konkrétne. 2. Riadenie organizácie 
a organizačné zabezpečenie. 3. Personálne zabezpečenie. 4. Technické zabezpečenie. 
5. Vnútorná kontrola. Plán kontrolnej činnosti na rok 2011. II. Stav knižničného fon-
du. III. Výpožičky knižničných jednotiek, registrovaní používatelia. IV. Bibliografická, 
dokumentačná a informačná činnosť. V. Metodická a koordinačná činnosť. VI. Prie-
skumné, výskumné a plánované individuálne úlohy. VII. Edičná činnosť – edícia bi-
bliografia, edícia metodika. VIII. Stav elektronizácie a informatizácie knižnice. IX. 
Odborné podujatia. X. Kultúrno-spoločenské podujatia. XI. Granty a dotácie. XII. 
Spolupráca s miestnou samosprávou, inými subjektmi a organizáciami. Opatrenia na 
skvalitnenie činnosti v roku 2011. Program vzdelávacích aktivít zamestnancov orga-
nizácie v roku 2011. Organizácia vzdelávania. + Prílohy: Plán číselných ukazova-
teľov na rok 2011 (tabuľkový prehľad).  

 
 
Bibliografie a spolupracovníci: 
 Madudová, Alžbeta: Ochrana životného prostredia, pamiatok a prírody v okresoch 

Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica v roku 2007: výberová regionálna 
bibliografia. 

Madudová, Alžbeta: Napísali o Gagoch 2 : výberová regionálna bibliografia.  
Poznámka: Ide o druhé – doplnené a prepracované vydanie. V prvom vydaní bibliografie bo-
lo spracovaných 25 ročníkov festivalu a druhé vydanie je doplnené o ročníky 26.-30. Na tejto 
bibliografii s nami spolupracovali Mgr. Jaroslava Čajková; MgA. Ján Fakla; Mgr. Eva 
Hrončová; prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.; Mgr. Peter Janků, PhD.; Mgr. Pa-
vol Kelley; Mgr. Janka Kolláriková; Alena Kršiaková; PhDr. Anna Kucianová, PhD.; 
Mgr. Elena Matisková; Zora Nagyová; Mgr. Helena Soboslayová; Roman Vykysalý; 
Tamara Vykysalá; Mgr. Helena Žňavová.  
 
Bibliografické ročenky:  
 Madudová, Alžbeta: Okresy Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica v tlači 

v roku 2007 : bibliografická ročenka – na CD. 
Poznámka: V tomto roku sme ukončili s vydávaním bibliografických ročeniek a re-
gionálnej bibliografie Ochrana životného prostredia, pamiatok a prírody v okresoch 
Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica. 

 
Osobnosti regiónu: 
 Madudová, Alžbeta vypracovala 83 medailónov osobností regiónu – v elektronickej 

podobe. 
 
 
 
 



194 
 

Časopis Knižko: 
 Fillová, Radoslava: Knižko február/2011; máj/2011; september/2011; grafická úprava 

Janečková, Ľudmila. 
 

   
 
 
Vyhodnotenia činnosti knižnice:   
 Janáčkova, Ľudmila – Gorbunovová, Viera – Balážová, Veronika: Vyhodnotenie 

činnosti za rok 2011. Dokument obsahuje: I. Hlavné úlohy. 1. Ciele – a. vyhodnote-
nie cieľa, b. konkrétne ciele. 2. Riadenie organizácie a organizačné zabezpečenie – a. 
riadenie organizácie zo strany riaditeľa, b. organizačná štruktúra, c. vnútorné smerni-
ce zmenené, upravené, vydané v priebehu roka nové. d. knižnica bola kolektívnym 
členom odborných združení, e. knižničné služby. 3. Personálne zabezpečenie. 4. Tech-
nické zabezpečenie úloh. 5. Vnútorná kontrola. 6. Plnenie opatrení vyplývajúcich 
z kontrolných zistení Útvaru hlavného kontrolóra BBSK. II. Stav knižničného fondu. 
III. Výpožičky knižničných jednotiek, registrovaní používatelia. IV. Bibliografická, 
dokumentačná a informačná činnosť. V. Metodická a koordinačná činnosť. VI. Prie- 
skumné, výskumné a plánované individuálne úlohy. VII. Edičná činnosť. VIII. Stav 
elektronizácie a informatizácie knižnice. IX. a X. Organizovanie odborných podujatí. 
XI. a XII. Kultúrno-vzdelávacie podujatia. XIII. Granty a dotácie. XIV. Spolupráca 
s miestnou samosprávou, inými subjektmi a organizáciami. Prílohy – Tabuľky: Plne-
nie plánovaných číselných ukazovateľov za rok 2011 (tabuľkový prehľad). Číselné 
ukazovatele regionálnych knižníc BBSK za rok 2011. IX. a X. Organizovanie odbor-
ných podujatí. XI. a XII. Kultúrno-vzdelávacie podujatia. XIII. Granty a dotácie. 
Merateľné ukazovatele výkonnosti – vyhodnotenie k 31. 12. 2011. Komentár k ročnej 
závierke a výsledku hospodárenia za rok 2011.  

Výber z dokumentu: 
Granty a dotácie (tabuľka XIII. a s. 1-2): 

Z dotačného systému MK SR KJK získala financie na obnovu a doplnenie technic-
kého vybavenia knižnice, na doplnenie a aktualizáciu knižničného fondu.  
Mesto Kremnica prispelo na Noc s Andersenom a na knihy.     
V rámci kofinancovania BBSK podporil 2 projekty a nad rámec rozpočtu poskytol účelovú 
dotáciu na nákup kníh. 
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Podujatia pre verejnosť (výber, s. 2-3, 15): 
Týždeň slovenských knižníc (28. 3. - 3. 4. 2011). 
 K zaujímavým podujatiam patrila prezentácia knihy Na juhoamerickej vlne za prítom-
nosti autora Michala Knitla. KJK navštívila slovenská spisovateľka Eva Bacigalová. Deťom 
v rámci podujatia Bublinky v knižnici o svojej práci prišla porozprávať spisovateľka Marta 
Hlušíková. Seniori v DD a DSS mali možnosť započúvať sa do tvorby známeho autora Fraňa 
Kráľa.  
Počas TSK knižnica opäť pre deti pripravila celonočné medzinárodné podujatie Noc s Ander-
senom. 
V rámci Envirofilmu 2011 Kremnicu už tradične navštívili sokoliari z Banskej Štiavnice 
a premietali sme filmy s environmentálnou tematikou. 
Celoslovenský projekt Les ukrytý v knihe, bol jednou z kľúčových aktivít venovaných Medzi-
národnému roku lesov. V spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvolene sme v rám-
ci tohto projektu deťom priblížili význam lesa aj prostredníctvom kníh.  
Knižnica sa zapojila aj do celoslovenského projektu Osmijanko. 
Veľkej obľube u detí sa tešilo podujatie Letné variácie (súťaže a tvorivé dielne).  
V čitárni knižnice boli nainštalované výstavy Najkrajšie kalendáre, Maľované dychové ná-
stroje a Ručné práce seniorov z DD a DSS. 
 
Ďalšie podujatia (výber, príloha XI.) : 
Obludy, draci ježibaby Pavla Dobšinského (hlasné čítanie a hľadanie archaizmov deťmi špe-
ciálnej školy); Šarlota Trubačová (stretnutie seniorov s regionálnou autorkou); Ako na počí-
tač (praktické oboznamovanie sa s počítačom a internetom); Diela Kukučína a Tajovského 
(hodina literárnej výchovy pre žiakov 8-ročného gymnázia); Mária Petrová (regionálna au-
torka v rozhovore so seniormi); Arteterapia pre seniorov; Slovenská rozprávka v spomien-
kach seniorov; Spoznávame Kremnicu (audiovizuálne pásmo pre mládež so sluchovým postih-
nutím); Stretnutie seniorov s tvorbou Jána Chalupku (hlasné čítanie); Zoznámte sa s knižni-
cou milí škôlkari; Knižnica trochu inak pre žiakov špeciálnej základnej školy pre sluchovo 
postihnutú mládež; Kremnické vianočné zvyky, ako si ich pamätajú seniori; Knihovnícko-
informatická výchova – pre deti, študentov aj so sluchovým postihnutím. 
 
Organizačná štruktúra (s. 4): 
 V 2. polroku bol vypracovaný návrh Organizačného poriadku organizácie, … so zme-
nami v organizačnej štruktúre – v útvare riaditeľa bolo vytvorené oddelenie administratívno-
právnych činností a vnútornej kontroly a v útvare ekonomicko-technických činností, v oddele-
ní technickom – vedenie a údržba služobného motorového vozidla. So zreteľom na racionali-
záciu a zvýšenie efektivity práce bolo zo štruktúry prijatej v roku 2004 vyňaté miesto elektri-
kára a údržbára. … 
 
Priestory knižnice – budova (s. 6): 
 Na základe dohody medzi VÚC BBSK a mesta Kremnica začala KJK s odstraňova-
ním havarijného stavu vykurovania priestorov knižnice výmenou akumulačných pecí. 
 
Katalógy (s. 6): 

V tomto dokumente je po prvý raz spomenutý katalóg CARMEN. 
 
Čitatelia (s. 10): 
 V roku 2011 KJK evidovala 2031 aktívnych používateľov. 
 
Ankety (s. 12): 

Anketa Ktoré z ponúkaných služieb knižnice najviac využívate? pokračovala z pred-
chádzajúceho roku a pre knihovníkov v regióne bola určená anketa Kedy organizovať pra-
covné porady knihovníkov v okresoch BS, ZC a ZH. 
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Odborné podujatia pre iné subjekty a spolupracovníci (s. 15):  

KJK sa s prezentáciou knižničných služieb, priestorov KJK a audiovizuálnym pásmom 
o Kremnici zúčastnila podujatia, ktoré organizovala Pedagogická a sociálna akadémia 
v Turčianskych Tepliciach.  
 
Spolupracovníci (s. 16) a účastníci podujatí (príloha XI.): 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Kremnici; G.A.G. – umelecká agentúra 
spol. s r. o., Banská Bystrica; Gymnázium Kremnica; Gymnázium pre žiakov so slucho-
vým postihnutím internátne v Kremnici; Klub dôchodcov v Kremnici; materské školy  
v Kremnici; Miestny odbor Matice slovenskej v Kremnici; NBS – Múzeum mincí a me-
dailí v Kremnici; Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom; Sú-
kromná spojená škola v Kremnici; Materská škola v Ihráči; Materská škola v Koper-
nici; Materská škola v Nevoľnom; Odborné učilište internátne pre SPM v Kremnici; 
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna v Kremnici; 
Stredná priemyselná škola odevná pre sluchovo postihnutú mládež v Kremnici; Sú-
kromné gymnázium Zefyrína J. Mallu v Kremnici; Škola úžitkového výtvarníctva 
v Kremnici; školské kluby pri základných školách; Špeciálna základná škola internátna 
v Kremnici; Špeciálna základná škola pre SPM v Kremnici; Základná škola pri zdra-
votníckom zariadení v Kremnici; Základná umelecká škola J. L. Bellu v Kremnici; zá-
kladné školy v Kremnici a verejnosť. 
(Janečková 2012; Gorbunovová 2012; Balážová 2012, s. 1-4, 6, 10, 12, 15, tabuľka XI. 
a XIII.). 
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Rok 2012 

 
 

Z archívu KJK: 
 
 
Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Janečková, Ľudmila – Gorbunovová, Viera – Balážová, Veronika: Plán činnosti 

na rok 2012. Dokument obsahuje: I. Hlavné úlohy: 1. Ciele – dlhodobé, konkrétne. 
2. Riadenie organizácie a organizačné zabezpečenie. 3. Personálne zabezpečenie. 4. 
Technické zabezpečenie. 5. Vnútorná kontrola. Plán kontrolnej činnosti na rok 2012. 
II. Stav knižničného fondu. III. Výpožičky knižničných jednotiek, registrovaní používa-
telia. IV. Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť. V. Metodická a koordi-
načná činnosť. VI. Prieskumné, výskumné a plánované individuálne úlohy. VII. Edič-
ná činnosť – edícia bibliografia, edícia metodika. VIII. Stav elektronizácie a infor-
matizácie knižnice. IX. a X. Organizovanie odborných podujatí. XI. a XII. Kultúrno-
vzdelávacie podujatia. XIII. Granty a dotácie. XIV. Spolupráca s miestnou samosprá-
vou, inými subjektmi a organizáciami. + Prílohy: Plán číselných ukazovateľov na rok 
2012 (tabuľkový prehľad) + ďalšie tabuľky.  
 

 Verejné knižnice okresov BS, ZC, ZH. Rok 2012. Dokument obsahuje: Správy o kniž-
niciach v okresoch Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom za rok 2008 (ta-
buľky). 
 

Časopis Knižko: 
 Fillová, Radoslava: Knižko február/2012; august/2012; december/2012; grafická 

úprava Fillová, Radoslava a Janečková, Ľudmila. 
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Informačné materiály: 
 Madudová, Alžbeta: Retro pohľady do archívu regionálnej tlače. Pohľad prvý: Žiara 

socializmu, Žiara, My-Žiara, My – noviny Žiarskej kotliny : informačný materiál –  
on-line dokument. 
 

 
 
 
Kalendáre osobností, osobnosti regiónu a autorské projekty: 
 Madudová, Alžbeta: Kalendár osobností regiónu okresov Banská Štiavnica, Žarno-

vica a Žiar nad Hronom : rok 2012 – on-line dokument.  
Poznámka a spolupracovníci: Kalendár je pohyblivý dokument, ktorý je možné ke-
dykoľvek doplniť a aktualizovať. Od apríla 2012 bol uverejňovaný v Kremnických 
novinách. Výkonné redaktorky Eliška Krčmáriková a Bc. Martina Hoghová.  
Spolupracujúce osobnosti: PaedDr. Rudolf Benci ml.; Ing. Peter Berčík; Jozef 
Blaha; Lýdia Golhová; Mgr. Vladimír Gorbunov; Ľubica Grellnethová; akad. 
mal. Milan Hnat, ArtD.; Mgr. Norbert Holík; Mgr. art. Igor Hovorič; Eduard 
Králik; Mgr. Rút Lichnerová; PhDr. Lívia Nagyová; Mgr. Jaroslava Páričková; 
Mgr. Mária Petrová; Miroslav Rónai; Roman Vykysalý; Drahomír Zobek.  

 
Informačné letáky: 
 Madudová, Alžbeta: Daniela Bednářová a kuchyňa kremnického baníka : info leták. 

 
Vyhodnotenia činnosti knižnice:   
 Janečková, Ľudmila – Pajerská, Petronela: Vyhodnotenie činnosti za rok 2012. Do-

kument obsahuje: I. Hlavné úlohy. 1. Ciele – a. vyhodnotenie cieľa, b. konkrétne cie-
le. 2. Riadenie organizácie a organizačné zabezpečenie – a. riadenie organizácie zo 
strany riaditeľa, b. organizačná štruktúra, c. vnútorné smernice zmenené, upravené, 
vydané v priebehu roka nové. d. knižnica bola kolektívnym členom odborných združe-
ní, e. knižničné služby. 3. Personálne zabezpečenie. 4. Technické zabezpečenie úloh. 5. 
Vnútorná kontrola. 6. Plnenie opatrení vyplývajúcich z kontrolných zistení Útvaru 
hlavného kontrolóra BBSK. II. Stav knižničného fondu. III. Výpožičky knižničných 
jednotiek, registrovaní používatelia. IV. Bibliografická, dokumentačná a informačná 
činnosť. V. a VI. Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia. VII. Metodická a ko-
ordinačná činnosť. VIII. Edičná činnosť. IX. Prieskumné, výskumné a plánované indi-
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viduálne úlohy. X. Stav elektronizácie a informatizácie knižnice. XI. Granty a dotácie. 
XII. Spolupráca s miestnou samosprávou, inými subjektmi a organizáciami. Prílohy – 
Tabuľky: Plnenie plánovaných číselných ukazovateľov za rok 2012 (tabuľkový pre-
hľad). Doplňujúce údaje – Šablóna PR na roky 2012-2014 knižnice. Komentár k roč-
nej závierke a výsledku hospodárenia k 31. 12. 2012.  

Výber z dokumentu: 
Granty a dotácie (s. 2, 28): 
DS MK SR KJK prispelo na doplnenie a aktualizáciu knižničného fondu a na kultúrne pouka-
zy. Mesto Kremnica poskytlo financie na doplnenie knižničného fondu a na Noc s Anderse-
nom.  
BBSK nad rámec rozpočtu poskytol účelovú dotáciu na nákup kníh. 
 
Podujatia pre verejnosť a spolupracovníci (s. 2-4): 
Týždeň slovenských knižníc (26. 3. - 1. 4. 2012). 
 Okrem Dňa otvorených dverí sme návštevníkom KJK ponúkli interaktívne čítanie, zá-
žitkové čítanie, podujatie Aj tak budem knihovníkom.  
Kremničanka Daniela Bednářová v čitárni knižnice uviedla do života svoju knihu V kuchyni 
kremnického baníka. Podujatie bolo spojené s ochutnávkou jedál, pripravených podľa recep-
túr uvedených v knihe. 
Počas TSK KJK zrealizovala medzinárodné celonočné podujatie Noc s Andersenom, napl-
nené bohatým programom, ktoré si u detí získalo mimoriadnu obľubu. 
V čase Envirofilmu 2012 do KJK opäť prišli sokoliari z Banskej Štiavnice a premietali sme 
filmy s environmentálnymi témami. 
Interaktívne čítanie Les ukrytý v knihe pripravila KJK v spolupráci s Národným lesníckym 
centrom vo Zvolene.  
U seniorov mala úspech druhá séria stretnutí pod názvom Klikni na to... s cieľom spoznať po-
čítač a internet. 
Pokusne sme do repertoáru podujatí zaradili hlasné čítanie z kníh, ktoré ponúka náš knižný 
fond. Podujatie s názvom Evita press zaujalo verejnosť a pripravujeme pokračovanie tohto 
projektu. 
Do knižnice prišla a so svojimi spomienkami sa s Kremničanmi podelila v súčasnosti Žiarčan-
ka Nelli Veselá, autorka knihy Generálove deti, ktorá ako dieťa prežila štyri roky v kon-
centračnom tábore. 
Ďalšou zaujímavou aktivitou bolo stretnutie s členkami Autorského klubu literátov, hu-
dobníkov a výtvarníkov z Banskej Štiavnice. Tento raz prezentovali svoju literárnu tvorbu – 
zakladateľka klubu Mária Petrová, Eleonóra Bujnová, Nadežda Kvaková. Podujatie bolo 
ozvláštnené hudobnými vstupmi Zdenky Koreňovej, ktorá zhudobnila texty básní M. Petrovej.  
Občianske združenie SOS Kremnica v spolupráci s našou knižnicou zorganizovalo besedu  
s autorom knihy Cez Kozie chrbty Jánom Poliakom.  
Seniorov, naše vďačné publikom, pracovníci KJK navštevujú v ich „domácom prostredí“ 
priamo v DD a DSS.  
Helena Ihradská, rodáčka z Trnavej Hory, do KJK prišla s vianočnými ozdobami zo slamy.  
 
Poznámka a autorské projekty: Autorkou projektu – cyklického podujatia Aj tak budem 
knihovníkom je naša kolegyňa Radoslava Fillová. Vďaka tomuto podujatiu sa v Kremnici, 
a jej okolí, zvýšil „výskyt knihovníkov“. Naše knihovnícke rady „rozšírili“ ôsmaci a deviataci 
z kremnických základných škôl a vyskúšali si u nás prácu knihovníka so všetkým, čo k tomu 
patrí . Toto podujatie R. Fillová organizuje dodnes. 
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Ďalšie podujatia (výber, s. 14-23): 
Elena Čepčeková – prozaička, poetka (literárne pásmo s hlasným čítaním a prezentáciou 
kníh, k 90. výročiu narodenia); Samo Chalupka – romantický básnik, evanjelický kňaz (lite-
rárne pásmo spojené s prezentáciou kníh, k 200. výročiu narodenia); Deň ľudovej rozprávky 
(hlasné čítanie zamerané na hľadanie archaizmov); Ľudo Ondrejov – básnik a prozaik 
(hlasné čítanie spojené s prezentáciou, k 50. výročiu úmrtia); V kuchyni kremnického baníka 
(beseda s autorkou knihy Danielou Bednářovou); Andrej Sládkovič – básnik, publicista 
a prekladateľ (prierez tvorbou a prezentácia kníh); Pavol Križko – pedagóg a archivár (lite-
rárne pásmo zamerané na jeho archivársku činnosť v Kremnici, k 171. výročiu narodenia);  
Slovensko Dobšinskému – slovenské rozprávky (celoslovenský projekt, zážitkové  čítanie); 
Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský, spisovateľ a lekár (prierez jeho 40-ročným pôsobe-
ním v Kremnici a hlasné čítanie z jeho diela Lietavice); Martin Rázus – básnik, prozaik a pu-
blicista (prierez jeho tvorbou, prezentácia kníh a hlasné čítanie z románu Maroško študuje; 
k 70. výročiu úmrtia); Október – mesiac úcty k starším (beseda; seniori si zaspomínali na 
mladosť a pripomenuli si, že rok 2012 je Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity 
medzi generáciami); Božena Slančíková Timrava – slovenská spisovateľka (literárne pásmo 
s hlasným čítaním úryvkov z kníh; k 145. výročiu narodenia); Alexander Dubček – politik 
a štátnik (beseda k 85. výročiu narodenia a 20. výročiu úmrtia); Rozprávky do tmy (prezen-
tácia knihy s kresbami nevidiacich a slabozrakých detí z Levoče); Michal Matunák – historik, 
archivár a zberateľ ľudových historických piesní; beseda k 80. výročiu úmrtia); Svet, v kto-
rom žijeme (zážitkové čítanie zamerané na okolité krajiny a prácu s encyklopédiami); Podi-
vuhodné príbehy siedmych morí (interaktívne čítanie – orientovanie sa v slovníkoch sloven-
ských spisovateľov). 
 
Priestory knižnice – budova (s. 7): 
  Na základe dohody zriaďovateľa VÚC BBSK a Mesta Kremnica, mesto vymenilo 
osem okien. … 
 
Čitatelia (s. 11): 
 V roku 2012 knižnica evidovala 2030 aktívnych používateľov. … 
 
Ankety (s. 26): 
 KJK sa zapojila do 4. ročníka detskej čitateľskej ankety Zlatá rybka – detská kniha 
roka 2012 pod záštitou SNK v Martine, v spolupráci so Slovenskou sekciou IBBY, Občian-
skym združením Fanfáry a Občianskym združením KnihoBrána.  
KJK sa zapojila do benchmarkingu českých a slovenských knižníc, ktorého cieľom je porov-
nanie niektorých výsledkov slovenských a českých knižníc v mestách s porovnateľným počtom 
obyvateľov. Poznámka: Do tohto prieskumu sa KJK zapája až po súčasnosť. 
 
Spolupracovníci (s. 28-29) a účastníci podujatí (s. 14-23):  
Detská ozdravovňa Slniečko v Kremnických Baniach; Domov dôchodcov a domov so-
ciálnych služieb v Kremnici; G.A.G. – umelecká agentúra spol. s r. o., Banská Bystrica; 
Gymnázium pre žiakov so sluchovým postihnutím internátne v Kremnici; Klub dôchod-
cov v Kremnici; Materská škola v Ihráči; Materská škola v Nevoľnom; materské školy  
v Kremnici; Miestny odbor Matice slovenskej v Kremnici; NBS – Múzeum mincí a me-
dailí v Kremnici; Odborné učilište internátne pre SPM v Kremnici; Regionálny úrad ve-
rejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom; Stredná odborná škola pre žiakov so slucho-
vým postihnutím internátna v Kremnici; Stredná priemyselná škola odevná pre slucho-
vo postihnutú mládež v Kremnici; Súkromná spojená škola v Kremnici; Súkromné gym-
názium Kremnica; Súkromné gymnázium Zefyrína J. Mallu v Kremnici; Škola úžitko-
vého výtvarníctva v Kremnici; školské kluby pri základných školách; Špeciálna základ-
ná škola internátna v Kremnici; Špeciálna základná škola pre SPM v Kremnici; Zá-
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kladná škola pri zdravotníckom zariadení v Kremnici; Základná umelecká škola J. L. 
Bellu v Kremnici; základné školy v Kremnici; základné školy v Turčianskych Tepli-
ciach; základné školy v Žiari nad Hronom a verejnosť.  
(Janečková 2013; Pajerská 2013, s. 2-4, 7, 11, 14-23, 26, 28-29). 
 
Noví pracovníci: Ing. Viera Gorbunovová, Mgr. Roman Matejka, Viera Neuschlová, 
Ing. Petronela Pajerská. 
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Z archívu KJK: 
 
Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Janečková, Ľudmila: Plán činnosti na rok 2013. Dokument obsahuje: I. Hlavné ú-

lohy: 1. Ciele – dlhodobé, konkrétne. 2. Riadenie organizácie a organizačné zabezpe-
čenie. 3. Personálne zabezpečenie. 4. Technické zabezpečenie. 5. Vnútorná kontrola. 
Plán kontrolnej činnosti na rok 2013. 6. Plnenie opatrení vyplývajúcich z kontrolných 
zistení Útvaru hlavného kontrolóra. II. Stav knižničného fondu. III. Výpožičky knižnič-
ných jednotiek, registrovaní používatelia. IV. Bibliografická, dokumentačná a infor-
mačná činnosť. V. Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia. VI. Kultúrno-vzde-
lávacie podujatia. VII. Metodická a koordinačná činnosť. VIII. Edičná činnosť – edí-
cia bibliografia, edícia metodika. IX. Prieskumné, výskumné a plánované individuál-

                                                 
70 Odtlačok súčasnej pečiatky. 
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ne úlohy. X. Stav elektronizácie a informatizácie knižnice. XI. Granty a dotácie. XII. 
Spolupráca s miestnou samosprávou, inými subjektmi a organizáciami.  
+ Príloha: Plán číselných ukazovateľov na rok 2013 (tabuľkový prehľad).  
 

 Janečková, Ľudmila: Ročný výkaz o knižnici za rok 2012. 
 
Časopis Knižko: 
 Fillová, Radoslava: Knižko máj/2013; október/2013; grafická úprava Fillová, Rado-

slava a Janečková, Ľudmila. 
 

       
 
Bibliografie: 
 Madudová, Alžbeta: Napísali o Kremnickom divadle v podzemí : tematická regio-

nálna bibliografia. Táto skrytá bibliografia je súčasťou publikácie Kremnické divadlo 
v podzemí – od malých javiskových foriem k agentúrnemu divadlu.  
ISBN 978-80-971496-8-0 
Poznámka a spolupracovníci: Bibliografia bola zostavená na požiadanie neziskovej 
organizácie Kremnické divadlo v podzemí n. o. 
 
 

 71 
                                                 
71 Design: Dušan Krnáč. 
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Kalendáre osobností, osobnosti regiónu a autorské projekty: 
 Madudová, Alžbeta: Kalendár osobností regiónu okresov Banská Štiavnica, Žarno-

vica a Žiar nad Hronom : rok 2013 – on-line dokument. Výkonné redaktorky Eliška 
Krčmáriková a Bc. Martina Hoghová.  
Spolupracovníci: Akad. maliar Jaak Adamson; Mgr. Zoltán Baláž; Ing. Peter 
Berčík; akad. maliar Anna Čemická; Ing. Marian Číž; Róbert Dolnický; akad. so-
chár Vladimír Durbák; fr. Felix Mária Žiška OFM; Ing. Katarína Gillerová; Šte-
fan Grosch; Klára Chlapovičová; Mgr. Alžbeta Hindická; Karol Ihring; Irena Ju-
rišová; akad. sochár Peter Kapusta; Mgr. Janka Kolláriková; akad. maliar Cyril 
Koreň; Mgr. Peter Kulan; Júlia Lehotská; Miroslav Michalech; akad. maliar Ma-
rek Ormandík; akad. sochár Milan Ormandík; Gabriela Soukalová-Svobodová; 
Ada Straková; Mgr. Otto Štroffek; Ing. Alexander Tenkel; akad. maliar Dušan 
Valocký; Štefan Wolf-Slameníkov; prof. Ing. Karol Zalai, CSc.; Ing. Richard 
Zandt. 

 

Vyhodnotenia činnosti knižnice:   
 Janečková, Ľudmila – Pajerská, Petronela: Vyhodnotenie činnosti za rok 2013. Do-

kument obsahuje: I. Hlavné úlohy. 1. Ciele – a. vyhodnotenie cieľa, b. konkrétne cie-
le. 2. Riadenie organizácie a organizačné zabezpečenie – a. riadenie organizácie zo 
strany riaditeľa, b. organizačná štruktúra, c. vnútorné smernice zmenené, upravené, 
vydané v priebehu roka nové. d. knižnica bola kolektívnym členom odborných združe-
ní, e. knižničné služby. 3. Personálne zabezpečenie. 4. Technické zabezpečenie úloh. 5. 
Vnútorná kontrola. 6. Plnenie opatrení vyplývajúcich z kontrolných zistení Útvaru 
hlavného kontrolóra BBSK. II. Stav knižničného fondu. III. Výpožičky knižničných 
jednotiek, registrovaní používatelia. IV. Bibliografická, dokumentačná a informačná 
činnosť. V. a VI. Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia. VII. Metodická a ko-
ordinačná činnosť. VIII. Edičná činnosť. IX. Prieskumné, výskumné a plánované indi-
viduálne úlohy. X. Stav elektronizácie a informatizácie knižnice. XI. Granty a dotácie. 
XII. Spolupráca s miestnou samosprávou, inými subjektmi a organizáciami. Prílohy – 
Plnenie plánovaných číselných ukazovateľov za rok 2013 (tabuľkový prehľad). 
Komentár k ročnej závierke a výsledku hospodárenia k 31. 12. 2013.  

Výber z dokumentu: 
Verejný internet (s. 1): 
 Návštevníci mali možnosť využiť 8 miest bezplatného verejného internetu v rámci pro-
jektu Informatizácia knižníc. Projekt skončil 31. 12. 2013 a zmluva na bezplatný servis pre or-
ganizáciu cez firmu Tempest, a.s. bola na základe krátkodobej zmluvy medzi SNK a uvedenou 
firmou poskytovaná od marca až do 31.12.2013. … 
 

Granty a dotácie (s. 2): 
 Knižnici finančne prispeli DS MK SR, BBSK (nad rámec rozpočtu) a mesto Krem-
nica. 
 

Podujatia pre verejnosť a spolupracovníci (s. 3-4): 
 Týždeň slovenských knižníc (18. 3. - 24. 3. 2013). 
V rámci TSK knižnica uskutočnila: 
 Anna Dubovcová a jej verše – stretnutie a beseda s poetkou z Turčianskych Teplíc, 
rodáčkou z Limbachu. Poetka prišla v odeve, aký nosila Terézia Vansová. 
Pozvanie do KJK prijala slovenská spisovateľka, dizajnérka a cestovateľka Martina Monošo-
vá, ktorá predstavila svoju najnovšiu knihu Sladké sny.  
Kremničanom prišiel predviesť svoj kumšt, výrobu netradičných kraslíc, veterinárny lekár 
Marián Jausch z Novej Bane. Jeho výtvory putovali aj na britský kráľovský dvor. 
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Ďalšie aktivity: 
Medzinárodné podujatie Noc s Andersenom, ktorého súčasťou boli prechádzka nočným mes-
tom, tvorivé dielne, hlasné a zážitkové čítanie, súťaže, kvízy ap. 
Envirofilm 2013 – už tradične prišli štiavnickí sokoliari a premietali sme filmy s environmen-
tálnou tematikou.  
Pre seniorov sme zrealizovali už tretiu sériu stretnutí pod názvom Klikni na to...  
Deti mali možnosť spoznať slovenskú spisovateľku Andreu Gregušovú.  
Štefan Wolf-Slameníkov, regionálny spisovateľ, kamenár, kreslič, rytec písma, sedliak a ko-
žušník z novobanských Štálov prišiel do KJK pobesedovať vybavený jablkami a hruškami zo 
svojich sadov . Toto podujatie moderoval slovenský spisovateľ Peter Glocko st. a uskutoč-
nili sme ho sa za spolupráce s Občianskym združením SOS Kremnica. 
Opäť raz k nám zavítali členovia z Autorského klubu literátov, hudobníkov a výtvarníkov 
v BŠ. V tomto roku to boli Eva Kolembusová, Mária Petrová a Odo Kolembus.  
Banskobystrický samosprávny kraj a Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene usporiadali 
krajský festival záujmových a prezentačných aktivít s korunováciou Kráľa pisateľov a Kráľa 
čitateľov – Cyrilometodiádu, pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na 
naše územie. Šťastie sa usmialo aj na naše nominantky Patríciu Weissovú, ktorá sa stala Krá-
ľovnou čitateľov 2013 a Lenku Kráľovú, ktorá získala titul Kráľovná pisateľov 2013. 
Pokračovali sme v usporiadavaní tzv. prázdninových podujatí KK – Kreatívna knižnica, 
Rozprávkové utorky a v návštevách seniorov v DD a SS.  
KJK navštívili slovenské spisovateľky Lena Riečanská a Nata Sabová. 
V tomto roku historik Daniel Haas Kianička prišiel do KJK s podujatím Zaujímavosti staro-
bylej Kremnice. 
Poznámka – autorské projekty:  
Autorkou už tradičného cyklického projektu Kreatívna knižnica (KK) je Radoslava Fillová. 
Toto podujatie organizuje dodnes a patrí k veľmi obľúbeným.  
Ďalšie podujatia (výber, s. 15-24): 
Bubozmiz Daniela Heviera (zážitkové čítanie, prezentácia tvorby); Anton Bernolák – jazyko-
vedec (spomienkové stretnutie pri príležitosti 200. výročia  úmrtia); Krista Bendová – spisova-
teľka, prekladateľka, prvá šéfredaktorka Slovenky (literárne pásmo s hlasným čítaním  
k 90. výročiu narodenia); Týždeň mozgu (prednáška zameraná na Alzheimerovu chorobu za 
účasti lekárky Ziny Košťanovej a Eleny Búryovej); 16. marec Deň ľudovej rozprávky (hlas-
né čítanie spojené s prezentáciou kníh – k 185. výročiu narodenia Pavla Dobšinského); 
Martin Kukučín – spisovateľ, učiteľ, lekár (prierez tvorbou a prezentácia kníh, k 85. výročiu 
úmrtia); Kráľ čitateľov, kráľ pisateľov (korunovácia); Cyril a Metod – pamiatka príchodu 
solúnskych bratov na Veľkú Moravu – 1150. výročie (spomienkové stretnutie); Ján Levoslav 
Bella – hudobný skladateľ, pedagóg a organista (spomienkové stretnutie k 170. výročiu na-
rodenia).  
Cyklické podujatia (výber): 
Aj tak budem knihovníkom (pre žiakov 9. ročníka, ktorí si vyskúšajú prácu knihovníka); 
O slimačom domčeku, O snehuliakovi s horúcim srdcom, Rozprávky o Katke, Danka a Janka, 
Láskavé rozprávky, Pestrofarebné rozprávky, Slovenské ľudové rozprávky, Spoznaj svet mojej 
mamy, Môj anjel sa vie biť, Daniel Hevier, Kto povedal mňau (všetky zážitkové čítanie); 
Ezopove bájky, Podivuhodné príbehy siedmych morí, Snehuliacke ostrovy (všetky interaktívne 
čítanie, spojené s kvízmi, hrami a riešením úloh); 
Zaujímavosti z histórie nášho mesta (premietanie dokumentu, kvíz); Marec – mesiac knihy 
(prezentácia knižnice, knižné novinky). 
 

Projekty (s. 5): 
 KJK sa zapojila do projektu Jednu knihu ročne. Takto o ňom píše jeho autorka Mar-
ta Moravčíková: Nie prečítať – kúpiť. A nie do vlastnej knihotéky, ale do niektorej zo sloven-
ských knižníc. Prečo? Pretože knižnice na Slovensku už roky nemajú toľko peňazí, aby mohli 
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svoje knižničné fondy rozširovať tak, ako by chceli. Inými slovami, nemajú za čo nakupovať 
toľko nových kníh, či iných knižničných jednotiek (napríklad cédečiek alebo dévedečiek), koľ-
ko by pre svojich čitateľov potrebovali. Nie každý má prístup k internetu, nie každý má na 
elektronickú čítačku. Navyše, kniha je pre mnohých stále výnimočný fenomén. … 
(Moravčíková [2012]).  
Poznámka: M. Moravčíková zároveň knižkou obdarovala aj našu knižnicu a v tomto roku sa 
do projektu zapojil aj Ing. Vladimír Maňka, v tom čase predseda Banskobystrického samo-
správneho kraja a poslanec Európskeho parlamentu. 
 

Názov knižnice (s. 6): 
 Z názvu Knižnica Jána Kollára v Kremnici sa vypúšťajú slová v Kremnici. 
Oficiálny názov našej organizácie je Knižnica Jána Kollára.  
 

Zmena na poste riaditeľa (s. 7):  
27. 8. 2013 do KJK na post zastupujúcej riaditeľky nastúpila Ing. Milota Torňošová.  

 

Čitatelia (s. 12): 
 V roku 2013 knižnica evidovala 1763 aktívnych používateľov. … 
 

Spolupracovníci (s. 29) a účastníci podujatí (s. 15-24): 
Detská ozdravovňa Slniečko v Kremnických Baniach; Domov dôchodcov a domov so-
ciálnych služieb v Kremnici; G.A.G. – umelecká agentúra spol. s r. o., Banská Bystrica; 
Gymnázium pre žiakov so sluchovým postihnutím internátne v Kremnici; Klub dô-
chodcov v Kremnici; Kremnické divadlo v podzemí n. o., Kremnica; materské školy 
v Kremnici; Miestny odbor Matice slovenskej v Kremnici; NBS – Múzeum mincí a me-
dailí v Kremnici; Občianske združenie SOS v Kremnici; Odborné učilište internátne pre 
SPM v Kremnici; Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom; Stred-
ná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna v Kremnici; Stredná 
priemyselná škola odevná pre sluchovo postihnutú mládež v Kremnici; Súkromná spoje-
ná škola v Kremnici; Súkromné gymnázium Kremnica; Súkromné gymnázium Zefyrína 
J. Mallu v Kremnici; Škola úžitkového výtvarníctva v Kremnici; školské kluby pri zá-
kladných školách; Špeciálna základná škola pre SPM v Kremnici; Základná škola pri 
zdravotníckom zariadení v Kremnici; Základná umelecká škola J. L. Bellu v Kremnici; 
základné školy v Kremnici a verejnosť. 
(Janečková 2014; Pajerská 2014, s. 1-7, 12, 15-24, 29). 
 

Noví pracovníci: Ing. Milota Torňošová.  
 

Poznámka – porady bibliografov:  
V tomto roku sa v čitárni knižnice uskutočnila porada bibliografov regionálnych knižníc 
BBSK, za účasti PhDr. Ľudmily Rohoňovej zo SNK v Martine a Mgr. Eleny Matiskovej 
z KKĽŠ, Zvolen, koordinátorky regionálnej bibliografie v Banskobystrickom kraji. 
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Rok 2014 

 
 

 Od polovice uvedeného roka je už aj KJK na sociálnej sieti facebook. 
 

Z archívu KJK: 
 

Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Janečková, Ľudmila: Plán činnosti na rok 2014. Dokument obsahuje: I. Hlavné ú-

lohy: 1. Ciele – dlhodobé, konkrétne. 2. Riadenie organizácie a organizačné zabezpe-
čenie. 3. Personálne zabezpečenie. 4. Technické zabezpečenie. 5. Vnútorná kontrola. 
Plán kontrolnej činnosti na rok 2014. 6. Plnenie opatrení vyplývajúcich z kontrolných 
zistení Útvaru hlavného kontrolóra. II. Stav knižničného fondu. III. Výpožičky knižnič-
ných jednotiek, registrovaní používatelia. IV. Bibliografická, dokumentačná a infor-
mačná činnosť. V. Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia. VI. Kultúrno-
vzdelávacie podujatia. VII. Metodická a koordinačná činnosť. VIII. Edičná činnosť – 
edícia bibliografia, edícia metodika. IX. Prieskumné, výskumné a plánované indivi-
duálne úlohy. X. Stav elektronizácie a informatizácie knižnice. XI. Granty a dotácie. 
XII. Spolupráca s miestnou samosprávou, inými subjektmi a organizáciami. + Prílo-
ha: Plán číselných ukazovateľov na rok 2014 (tabuľkový prehľad).  

 

Bibliografie a spolupracovníci: 
 Madudová, Alžbeta: Biela stopa, 36. - 40. ročník a Big Air v meste Kremnica, 1. - 6. 

ročník : výberová regionálna tematická bibliografia. Dokument obsahuje: príspevky 
Ivana Petráša (za BS), Mgr. Silvie Majerovej (za BAvM) a fotografie kremnického 
fotografa Ivana Čillíka – on-line dokument. 
 

 
                                                 
72 Prianie Ing. Silvie Stasselovej – predsedníčky Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, zapísané v Kro-
nike KJK (1991- 2015). 
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Časopis Knižko: 
 Fillová, Radoslava: Knižko máj/2014; september/2014; december/2014; grafická  

úprava – máj a september Fillová, Radoslava a Janečková, Ľudmila, december 
Fillová, Radoslava. 

 
 

    
 
Vyhodnotenia činnosti knižnice:   
 Kuzmická, Iveta – Pajerská, Petronela: Vyhodnotenie činnosti za rok 2014. Doku-

ment obsahuje: I. Hlavné úlohy. 1. Ciele. Konkrétne ciele. 2. Riadenie organizácie 
a organizačné zabezpečenie – a. riadenie organizácie zo strany riaditeľa, b. orga-
nizačná štruktúra, c. vnútorné smernice zmenené, upravené, vydané v priebehu roka 
nové. d. knižnica bola kolektívnym členom odborných združení, e. knižničné služby. 3. 
Personálne zabezpečenie. 4. Technické zabezpečenie úloh. 5. Vnútorná kontrola. 6. 
Plnenie opatrení vyplývajúcich z kontrolných zistení Útvaru hlavného kontrolóra 
BBSK. II. Stav knižničného fondu. III. Výpožičky knižničných jednotiek, registrovaní 
používatelia. IV. Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť. V. a VI. Vzde-
lávacie a kultúrno-spoločenské podujatia. VII. Metodická a koordinačná činnosť. 
VIII. Edičná činnosť. IX. Prieskumné, výskumné a plánované individuálne úlohy. X. 
Stav elektronizácie a informatizácie knižnice. XI. Granty a dotácie. XII. Spolupráca 
s miestnou samosprávou, inými subjektmi a organizáciami. Prílohy – Plnenie plá-
novaných číselných ukazovateľov za rok 2014 (tabuľkový prehľad). Komentár k ročnej 
závierke a výsledku hospodárenia k 31. 12. 2014.  

Výber z dokumentu: 
Autorské projekty (s. 3): 
 V októbri 2014 knižnica spustila projekt KNIHA BUS, ktorého autorom je riaditeľ 
knižnice Mgr. Peter Lysek. Cieľom projektu je zabezpečiť dostupnosť literatúry pre starších, 
či imobilných používateľov. Raz mesačne sme podľa ich požiadaviek rozvážali a roznášali 
knihy do ich domovov. …  
Poznámka: Uvedeným projektom sa inšpirovali aj ďalšie knižnice na Slovensku .  
 
Granty a dotácie (s. 3): 

Knižnici finančne prispeli DS MK SR, mesto Kremnica a BBSK (v rámci kofinan-
covania projektu DS MK SR) . 
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Podujatia pre verejnosť (výber, s. 4-6): 
 Týždeň slovenských knižníc (31. 3. - 4. 4. 2014). 
V rámci TSK uskutočnila podujatia: 
 Okrem tradičného Dňa otvorených dverí KJK pripravila stretnutie verejnosti so slo-
venskou spisovateľkou Kristínou Falťanovou.  
Noc s Andersenom (4. 4. 2014) – možnosť stráviť noc plnú zaujímavých aktivít a programov, 
mali deti aj v roku 2014. Našim zámerom bolo u detí vyvolať nielen zvedavosť, čo všetko kniž-
nica ukrýva, ale im aj ukázať, že čítanie je veľká zábava. … 
Ďalšie aktivity: 
Envirofilm 2014 – opäť so sokoliarmi z BŠ a premietaním filmov s environmentálnou temati-
kou. 
Kremnicu navštívil aj slovenský spisovateľ Roman Brat, ktorý sa momentálne venuje najmä 
detskej tvorbe. Besedu spojenú s autogramiádou a predajom kníh sme usporiadali v Mest-
skom kultúrnom stredisku, pretože priestory našej knižnice kapacitne nepostačovali rekord-
nej účasti až 320-tich detí .  
Zuzka Šulajová – autorka dievčenských románov účastníkom besedy pútavo porozprávala 
o svojom živote, o zážitkoch z Austrálie, o tom, kedy a ako sa jej najlepšie píše… Prítomné 
dievčatá potešila správou, že jej vyšiel ďalší diel série Džínsový denník. 
Aj tak budem knihovníkom – aj v tomto roku mali žiaci možnosť vyskúšať si prácu knihovní-
ka. Robili všetko to, čo knihovníci. Naučili sa pracovať v knižničnom programe Clavius, baliť 
knihy baliacou technikou, správne zaraďovať knihy do políc a aj to, ako sa v on-line katalógu 
vyhľadávajú knihy. Tiež mali možnosť navštíviť útvar získavania, spracovania a ochrany kniž-
ničného fondu, kde sa dozvedeli, akým procesom musí kniha prejsť, kým sa dostane k čitate-
ľovi. 
Žijú medzi nami – KJK pravidelne pripravuje stretnutia s autormi z Autorského klubu literá-
tov, hudobníkov a výtvarníkov v BŠ. V tomto roku sa nám predstavili Nadežda Kvaková, Ka-
tarína Kissová a Zdenka Turáneková.  
Milým zážitkom pre deti určite bolo stretnutie so spisovateľkou, vydavateľkou, riaditeľkou 
vydavateľstva Daxe Danušou Dragulovou-Faktorovou, ktorá deťom predstavila svoju boha-
tú tvorbu a obdarovala ich časopismi zo spomínaného vydavateľstva. 
KJK sa zapojila aj do celoslovenského projektu Spoločné čítanie, ktorého cieľom bolo do-
siahnuť rekord v spoločnom čítaní knihy Tri myšky mytrišky a zapísanie do Knihy rekordov.  
 

Ďalšie podujatia (výber, s. 16-21): 
G. K. Zechenter-Laskomerský – Tatranské listy (krátky životopis, hlasné čítanie z výberu jeho 
cestopisných spomienok); Kremnica v čase – Z dejín Kremnice … (prednáška kremnického 
historika Daniela Haas Kianičku a výpredaj časopisu Kremnický rumaj, neskôr Kremnický 
letopis); Osobnosti Kremnice (priblíženie biografií, rozprávanie o osobnostiach, ktoré pôso-
bili v našom meste); Elena Maróthy-Šoltésová – spisovateľka, zakladateľka ženského hnutia 
a školstva na Slovensku (literárne čítanie spojené s prezentáciou kníh, 75. výročie úmrtia); 
Daniel Hevier (prezentácia tvorby spojená s hlasným čítaním); Nula kelvinov či večnosť omy-
lov (autorská beseda mladej spisovateľky sci-fi románov, odbornej pracovníčky Krajskej 
hvezdárne a planetária M. Hella v ZH Jany Plauchovej) ; Les ukrytý v knihe (celoslovenský 
projekt s lesnými pedagógmi, hlasné čítanie, aktivity); Ladislav Chudík – slovenský divadelný, 
filmový a televízny herec (beseda, 90. výročie narodenia); Knižnica deťom k MDD (hry, 
súťaže, tvorivá dielňa); Vernisáž výstavy žiakov ŠZŠI v Kremnici (práce z arteterapie); 
História Kremnice (prednáška s Matildou Olbrichtovou); Poézia v Kremnici (stretnutie s tvo-
rivými seniormi, ktorí svoje pocity, zážitky, vyjadrili prostredníctvom básne – boli to Alžbeta 
Vítková, Jozefína Zobeková, Marián Vojtko st. a Matilda Olbrichtová); Múdra sova (čitateľ-
ská súťaž, oceňovanie najlepšieho čitateľa v triede); Ľudo Zúbek – slovenský spisovateľ (li-
terárne pásmo spojené s hlasným čítaním, 45. výročie úmrtia); Knihovanie s nocou (letné no-
covanie v knižnici); Mária Ďuríčková – slovenská spisovateľka (prierez tvorbou, prezentácia 
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kníh, 95. výročie narodenia); Dni európskeho kultúrneho života – Pamiatky Kremnice (pred-
náška historika Daniela Haas Kianičku); J. C. Hronský – Kremnické povesti (hlasné čítanie); 
Nedajme sa oklamať! „Šmejdi“ (stretnutie k problematike podomových obchodníkov a ich 
praktík pri predajných predvádzacích akciách, hosť Miloš Vaňo, koordinátor pre BBSK); 
Fraňo Kráľ – Jano (hlasné čítanie, vysvetlenie zastaraných výrazov, priblíženie doby, v ktorej 
žil Jano); Alfonz Bednár – slovenský spisovateľ a filmový scenárista (spomienkové stretnutie 
k 25. výročiu úmrtia); Tomáš Janovic (prezentácia tvorby). 
Cyklické podujatia (výber): 
Študenti verzus žiaci (tvorivé dielne so študentmi SŠÚV); Malý princ (workshop, čítanie úryv-
ku z knihy, divadlo a výroba bábok, lektormi boli študenti SŠÚV); Komiksy (vysvetlenie lite-
rárneho žánru, predstavenie komiksov v našom knižnom fonde, hlasné čítanie, vytvore-nie 
krátkeho komiksu); KKK (letné tvorivé dielne); Prvácka pasovačka (slávnostné privítanie 
nových čitateľov); Slovenský velikán Ľudovít Štúr – čo o ňom viem? (vedomostná súťaž spo-
jená s výstavou jeho portrétov, pre základné školy); Autorský klub Kremničan (stretnutia 
s cieľom založiť autorský klub v meste, kde sa obyvatelia ako jeho členovia môžu prezento-
vať). 
 

Personálne obsadenie a riaditelia knižnice (s. 10): 
 1. 5. 2014 vystriedal na riaditeľskom poste zastupujúcu riaditeľku Ing. Milotu Torňo-
šovú Mgr. Peter Lysek. 

73            74 
 
Knižné dary (s. 13):  

V rámci projektu Jednu knihu ročne (knižnici), do ktorého sme sa zapojili aj v roku 
2014, knižnica získala od darcov 18 nových kníh . 
 

Čitatelia (s. 14):  
 V roku 2014 knižnica evidovala 1998 aktívnych používateľov. … 
 

Elektronizácia, informatizácia knižnice a verejný internet (s. 24): 
KJK mala k 31. 12. 2014 k dispozícii nasledovnú výpočtovú techniku: 22 PC z toho  

                                                 
73 Ing. Milota Torňošová – zastupujúca riaditeľka. Uverejnenú fotografiu nám venovala M. Torňošová. 
74 Mgr. Peter Lysek – riaditeľ KJK. Foto Jaroslav Slašťan. 
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4 notebooky. 19 PC bolo pripojených na internet a 6 z nich bolo prístupných pre používateľov 
verejného internetu cez WIFI pripojenie, nakoľko prevádzka počítačových staníc v rámci 
projektu Informatizácia knižníc bola obmedzená. Bolo to spôsobené poruchou servera  
a ukončením vzdialenej technickej podpory projektu Verejný internet. Technické zariadenia – 
zostatok z uvedeného projektu (8 ks SUN RAYov, 8 ks monitorov, laserová tlačiareň pre-
pojená na uvedené počítačové zariadenia, server KDD TAPX) boli darovacou zmluvou o pre-
vode vlastníctva hnuteľného majetku štátu prevedené do správy knižnice. Pre nedostatok 
finančných prostriedkov na opravu nefunkčného servera sa nepodarilo obnoviť prevádzku po-
čítačových staníc. Knižnica hľadala náhradné riešenie a pre uspokojenie potrieb používateľov 
sprevádzkovala 3 počítače a 3 notebooky cez wifi pripojenie. 1 notebook sme získali spon-
zorským darom a 1 sme zakúpili z dotácie Mesta Kremnica. …   

Spolupracovníci (s. 27) a účastníci podujatí (s. 16-21): 
Autorský klub literátov, hudobníkov a výtvarníkov, Banská Štiavnica; Detská ozdravov-
ňa Slniečko v Kremnických Baniach; Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 
v Kremnici; G.A.G. – umelecká agentúra spol. s r. o., Banská Bystrica; Gymnázium pre 
žiakov so sluchovým postihnutím internátne v Kremnici; Kino Akropola, Kremnica; 
Klub dôchodcov v Kremnici; Kremnické divadlo v podzemí n. o., Kremnica; Materská 
škola v Starej Kremničke; materské školy v Kremnici; Mestské kultúrne stredisko 
v Kremnici; Miestny odbor Matice slovenskej v Kremnici; Národné lesnícke centrum vo 
Zvolene; NBS – Múzeum mincí a medailí v Kremnici; Odborné učilište internátne pre 
SPM v Kremnici; Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom; Stred-
ná odborná škola lesnícka, Banská Štiavnica; Stredná odborná škola pre žiakov so 
sluchovým postihnutím internátna v Kremnici; Stredná priemyselná škola odevná pre 
sluchovo postihnutú mládež v Kremnici; Súkromná spojená škola v Kremnici; Sú-
kromná škola úžitkového výtvarníctva v Kremnici; Súkromné gymnázium Kremnica; 
Súkromné gymnázium Zefyrína J. Mallu v Kremnici; školské kluby pri základných ško-
lách; Špeciálna základná škola pre SPM v Kremnici; Základná škola pri zdravotníckom 
zariadení v Kremnici; Základná umelecká škola J. L. Bellu v Kremnici; základné školy 
v Kremnici a verejnosť. 
(Kuzmická 2015; Pajerská 2015, s. 3-6, 10, 13, 14, 16-21, 24). 
 

      
 
Autorské projekty: 
Poznámka: Ďalším autorským projektom Petra Lyseka je Knižnica na ulici. Pri vchode do 
knižnice, blízko čitárne, sa nachádzajú police s knihami a pekná starožitná lavica (toto zaria-
denie nám poskytol Kremničan Martin Varhaňovský). Spočiatku sme tu okoloidúcim ponú-
kali vyradené knižky z našej knižnice. No neskôr sa tento projekt rozvinul tak, že na policiach 
prebieha akási neoficiálna burza kníh. Niektorí ľudia tam prebytočné knihy prinesú, iní si ich 
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zas odtiaľ odnesú. Knižnica na ulici má stanovištia aj v kremnickej čajovni, v relaxačnom 
centre na Skalke, v Kine Akropola a v čakárňach zdravotníckych zariadení v ZH a v Krem-
nici. 
Tento priestor, hlavne veľkú drevenú lavicu, často na oddych využívajú výletníci a návštev-
níci Kremnice .  

Čo ho viedlo k realizácii tohto projektu Peter Lysek vysvetlil v rozhovore, ktorý  
13. augusta 2014 poskytol Barbare Dallosovej. Vyberáme z neho: 

Radšej do vašich rúk než do zberu 
Unikátny projekt Knižnica na ulici sa v Kremnici spustil začiatkom tohto týždňa. Je to 

vlastne akási služba občanom mesta a zároveň nový pohľad na pohyb kníh medzi ľuďmi. 
,,Knihy ktoré sú vyradené alebo darované by sme mali dávať do zberu, čo je nám ľúto. Po-
skytujeme ich preto rôznym inštitúciám v meste, kde si možno ešte nájdu svoje využitie,“ 
vysvetľuje Peter Lysek, riaditeľ Knižnice Jána Kollára v Kremnici. 
 

Kde ich hľadať? 
Knihy si môžete prečítať, vziať domov, darovať ďalej, alebo na miesto, kde ste ich na-

šli jednoducho vrátiť. Vyradené knihy sa teda … vydávajú na celkom novú cestu. 
,,Nejaké knihy sme umiestnili do čajovne, ďalšie do relaxačného centra na Skalke, alebo do 
kina Akropola,“ vymenúva Lysek. 

Svetová Kremnica 
Hoci projekt funguje len od pondelka, mnohí si ho už stihli obľúbiť. ,,Reakcie sú pozi-

tívne, viem že napríklad v kine sa polička s knihami stretla s úspechom okamžite,“ hovorí 
spokojne Lysek. ,,Je to niečo, čo je vo svete bežné, vyradené knihy ďalej migrujú medzi ľuďmi 
…“, vysvetľuje na záver pôvod celého projektu.  
(Dallosová 2014). 
 
 

Noví pracovníci: Ľudmila Fronková a Mgr. Peter Lysek.  
 
 

Knižničný a výpožičný poriadok z roku 2014 = sumárny dokument o KJK zo súčasnosti: 
ČI. 1 
Všeobecné ustanovenia 
1. Knižnica Jána Kollára je verejná regionálna kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovi-
zeň, ktorá získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje 
knižnično-informačné služby. 
2. Knižnica je príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Banskobystrický samo-
správny kraj. Knižnica má vlastnú právnu subjektivitu. Riadi sa všeobecne záväznými práv-
nymi predpismi. 
3. Knižnica plní funkciu obecnej knižnice pre mesto Kremnica, regionálnej knižnice v územ-
nom obvode okresov Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom.  
4. Knižnica je svojím rozpočtom napojená na rozpočet zriaďovateľa a hospodári s majetkom 
zriaďovateľa, ktorý jej bol v zmysle zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územ-
ných celkov v znení neskorších predpisov zverený na plnenie vymedzeného poslania a pred-
metu činnosti. 
5. Knižnica poskytuje služby v zmysle zásad všeobecného prístupu čitateľov k dokumentom  
a informáciám bez ohľadu na ich politickú, národnostnú, náboženskú a rasovú príslušnosť. 
 

Čl. 2 
Služby knižnice 
1. Služby knižnice môže využívať registrovaný používateľ knižnice, ktorý je držiteľom platné-
ho čitateľského preukazu.  
2. Základné výpožičné služby sú bezplatné. Vybrané druhy služieb sú platené v zmysle platné-
ho cenníka…  
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3. Niektoré druhy služieb (informačné, bibliografické, propagačné a iné), ako aj možnosť 
účasti na kultúrnych a vzdelávacích podujatiach, poskytuje knižnica aj návštevníkom, ktorí 
nie sú registrovanými používateľmi knižnice. 
4. Okrem základných výpožičných a informačných služieb poskytuje knižnica používateľom aj 
špeciálne služby.  
5. Znevýhodneným používateľom poskytuje knižnica služby primeraným spôsobom s ohľadom 
na zdravotné postihnutie, vrátane donáškovej služby. 
 

Čl. 3 
Používatelia knižnice  
1. Používateľom knižnice môže byť: 
a) fyzická osoba, ktorá môže knižnicu osobne navštevovať, t. j. individuálny používateľ 
b) právnická osoba (inštitúcia, organizácia a pod.), t. j. kolektívny používateľ. 
Fyzická alebo právnická osoba sa zaregistrovaním stáva používateľom knižnice. 
Dokladom o registrácii je čitateľský preukaz a používateľ si jeho platnosť obnovuje každo-
ročne zaplatením členského poplatku. 
Podpísaním prihlášky sa používateľ zaväzuje dodržiavať ustanovenia Knižničného a výpožič-
ného poriadku. 
Deťom do 15 rokov sa vystaví čitateľský preukaz po podpísaní čitateľskej prihlášky rodičom, 
prípadne zákonným zástupcom. 
2. Používateľ podpísaním prihlášky za čitateľa vyjadruje súhlas s použitím svojich osobných 
údajov pre potreby knižnice. V súlade so zákonom NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osob-
ných údajov v znení neskorších predpisov sa knižnica zaväzuje tieto údaje ochraňovať a ne-
zneužívať. 
3. Čitateľský preukaz sa vystavuje po vyplnení prihlášky a zaplatení členského poplatku: 
- občanom SR po predložení platného občianskeho preukazu 
- príslušníkom iných štátov, ktorí nemajú trvalý pobyt v SR, sa čitateľský preukaz vystavuje po 
predložení cestovného pasu a povolenia k pobytu v SR 
- právnickým osobám sa čitateľský preukaz vydáva na základe vyplnenej prihlášky, opatrenej 
pečiatkou inštitúcie, podpísanej štatutárnym zástupcom a po predložení občianskeho preuka-
zu povereného zamestnanca, ktorý je v prihláške uvedený ako osoba oprávnená zabezpečovať 
styk s knižnicou. 
Nositeľom čitateľských práv a povinností je právnická osoba. 
4. Čitateľský preukaz je neprenosný doklad – môže ho používať len osoba, ktorej bol vysta-
vený. Čitateľský preukaz oprávňuje používateľa využívať všetky knižničné služby. Držiteľ 
preukazu je zodpovedný za jeho prípadné zneužitie.  
Zamestnanec knižnice má právo vyžiadať si od používateľa knižnice občiansky preukaz na 
overenie totožnosti. Má právo zadržať čitateľský preukaz, ktorý bol evidentne zneužitý inou 
osobou. 
Držiteľ preukazu je povinný ohlásiť knižnici prípadnú stratu čitateľského preukazu. Za vyda-
nie duplikátu preukazu sa platí. Pri opakovanej strate z nedbanlivosti možno používateľovi 
knižnice odobrať právo používať služby knižnice.  
5. Používateľ knižnice je v zmysle § 415 Občianskeho zákonníka povinný do 15 dní oznámiť 
knižnici zmenu mena a bydliska. Každú zmenu je potrebné doložiť osobným dokladom. 
Právnická osoba je povinná oznámiť knižnici zmenu svojho názvu, zmenu zamestnanca pove-
reného stykom s knižnicou, ako aj ďalšie právne náležitosti. Držiteľ preukazu – poverená oso-
ba je povinný ohlásiť knižnici zmenu svojho mena a bydliska. 
6. Čitateľský preukaz oprávňuje používateľa knižnice vstupovať do jednotlivých oddelení kniž-
nično-informačných služieb a čitárne. … 
7. Používateľ knižnice má právo podávať ústne alebo písomné pripomienky, podnety a návrhy 
k práci knižnice vedúcemu útvaru knižnično-informačných služieb prípadne riaditeľke knižni-
ce. Týmto ustanovením nie sú dotknuté právne predpisy o podávaní a vybavovaní sťažností. 
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8. Používateľ je povinný: 
- dodržiavať ustanovenia Knižničného a výpožičného poriadku, … ako aj pokyny zamestnan-
cov knižnice 
- podriadiť sa kontrolným opatreniam potrebným na udržanie poriadku a ochrany majetku 
knižnice  
- vo všetkých priestoroch knižnice zachovávať ticho, poriadok a čistotu 
- v priestoroch knižnice nepoužívať mobilný telefón 
- nekonzumovať alkohol a nefajčiť 
- nevstupovať do knižnice pod vplyvom alkoholu a omamných látok 
- odložiť si osobné veci na vyhradené miesto.  
Právo navštevovať knižnicu a využívať jej služby možno používateľovi obmedziť alebo odňať 
aj z hygienických dôvodov. 
 

Čl. 4 
Výpožičný poriadok 
1. Knižnica požičiava dokumenty len používateľovi, ktorý sa preukáže platným čitateľským 
preukazom. 
2. Používateľ osobne zodpovedá za požičané dokumenty a nesmie ich požičiavať ďalším oso-
bám. 
3. Výpožičky sa uskutočňujú v súlade s poslaním a charakterom knižnice a v súlade s požia-
davkami na ochranu knižničného fondu. Používateľ má právo vypožičať si z knižnice najviac 
15 a deti do 15 rokov 5 knižničných dokumentov. 
Dokumenty sa požičiavajú absenčne a prezenčne. 
Absenčne sa požičiavajú: knihy a periodiká na jednotlivých oddeleniach a v čitárni. 
Prezenčne sa požičiavajú: knižničné fondy príručných knižníc a fond čitárne. 
4. Používateľovi postihnutému nákazlivou chorobou, alebo v byte ktorého sa vyskytla nákazli-
vá choroba, sa dokumenty nepožičiavajú. Používateľ je povinný knižnici takúto chorobu ohlá-
siť a zabezpečiť dezinfekciu požičaných dokumentov, čo doloží potvrdením hygienika. 
5. Dokumenty, ktoré sú požičané, môže knižnica na požiadanie používateľa rezervovať, alebo 
si ich elektronicky používateľ rezervuje sám. 
Knižnica vyzve používateľa na prevzatie dokumentu, ktorý používateľovi rezervuje 30 dní. 
6. Výpožičná lehota pre absenčné výpožičky: 

knihy, hudobniny na 1 mesiac 
denná tlač (nasledujúci deň po vyjdení) a časopisy (po vyjdení nasledujúceho 
čísla) na 7 dní. 

7. V nevyhnutnom prípade môže knižnica určiť aj kratšiu výpožičnú lehotu, prípadne žiadať 
vrátenie dokumentov pred uplynutím výpožičnej lehoty. 
8. Výpožičnú lehotu je možné predĺžiť najviac dvakrát (osobne, alebo elektronicky), ak o to 
používateľ požiada pred jej uplynutím a za predpokladu, že dokument nežiada iný používateľ. 
Predĺženie výpožičnej lehoty sa považuje za novú výpožičku. 
9. Výpožičky dokumentov je možné obnoviť bezprostredne po uplynutí predĺžených výpožič-
ných lehôt, ak iný používateľ daný dokument nežiada. …  
10. Ak používateľ nevráti dokument v stanovenom termíne, knižnica ho písomne upomína. 
Používateľ je povinný zaplatiť poplatok za oneskorené vrátenie dokumentu a za upomínanie. 
11. Ak používateľ nevráti požičané dokumenty ani po štvrtej upomienke, vymáhajú sa tieto 
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na jeho vlastné náklady. 
12. Používateľ je povinný prezrieť si vypožičiavaný dokument a všetky prípadné nedostatky 
ihneď ohlásiť. Ak tak neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené nedostatky a je 
povinný uhradiť knižnici náklady na opravu dokumentu. 
Používateľ je povinný vrátiť vypožičaný dokument v takom stave, v akom ho prevzal. 
13. Používateľ je povinný ohlásiť knižnici poškodenie alebo stratu dokumentu a do stanovené-
ho termínu nahradiť škodu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. 
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Knižnica požaduje náhradu škody týmito formami: 
a) dodaním neporušeného titulu toho istého dokumentu, 
b) nahradením dokumentu kópiou strateného alebo poškodeného titulu, resp. uhradením fi-
nančných nákladov spojených s vyhotovením kópie, 
c) nahradením strateného dokumentu iným titulom podľa rozhodnutia zamestnanca knižnice, 
d) uhradením reálnej ceny strateného dokumentu a manipulačného poplatku.  
Používateľ je povinný uhradiť aj všetky náklady, ktoré knižnici v súvislosti s poškodením ale-
bo stratou dokumentu vznikli. Ak sa knižnica s používateľom nedohodne, rozhodne sa o ná-
hrade škody a jej výške v občianskoprávnom konaní. 
 

Čl. 5 
Medziknižničná výpožičná služba (MVS) a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba 
(MMVS)  
1. Ak používateľ potrebuje dokument, ktorý knižnica nemá vo svojom fonde, môže požiadať  
o sprostredkovanie výpožičky z inej knižnice na Slovensku. MVS zabezpečuje oddelenie litera-
túry pre dospelých. 
2. Ak používateľ potrebuje dokument, ktorý sa nenachádza vo fondoch žiadnej knižnice na 
Slovensku, môže knižnica na požiadanie zabezpečiť vypožičanie dokumentu zo zahraničia pro-
stredníctvom MMVS. 
3. Za služby MVS a MMVS knižnica vyžaduje od používateľa úhradu vzniknutých nákladov.  
4. Pri výpožičkách prostredníctvom MVS a MMVS sú knižnica i používateľ povinní dodržiavať 
výpožičné podmienky, ktoré stanoví požičiavajúca knižnica. Pri výpožičkách prostredníctvom 
MMVS je možné len prezenčné štúdium takto požičaných dokumentov. 
 

Čl. 6 
Poriadok čitárne 
1. Vstup do čitárne je povolený po predložení platného čitateľského preukazu. 
2. Používateľ môže používať len také pomôcky, ktorými nepoškodí dokument alebo inventár 
čitárne, ktoré sú nehlučné a ktoré si nevyžadujú zapojenie do elektrickej siete. Je zakázané 
prinášať do čitárne potraviny a tekutiny. 
3. Používateľ čitárne je povinný zachovávať ticho, nevyrušovať iných používateľov a dbať na 
pokyny zamestnanca. 
4. Je zakázané svojvoľne vynášať dokumenty z čitárne do iných priestorov knižnice. 
5. Používateľ má právo využívať: 

príručné fondy čitárne 
časopisy a noviny 

7. Používateľ čitárne je povinný pri odchode vrátiť dokumenty zamestnancovi čitárne. 
8. Používateľ čitárne je oprávnený požiadať za úhradu v zmysle cenníka o zhotovenie kópie 
časti dokumentu pre vlastné účely. Informácie o postupe pri tejto službe poskytne používate-
ľovi zamestnanec knižnice. 
 

Čl. 7 
WIFI pripojenie 
Používateľ s platným čitateľským preukazom má právo využiť bezdrôtové pripojenie na Inter-
net a vyhľadávať si informácie potrebné na vzdelávacie a relaxačné účely 

na notebooku umiestnenom v čitárni 
na vlastných zariadeniach (notebook) 
služba je bezplatná 

Čas prezerania a štúdia internetových stránok na notebooku umiestnenom v čitárni je stano-
vený na 30 minút pre deti do 15 rokov a ostatní 1 hodinu. Ak je študijné miesto obsadené,  
používateľ môže požiadať o rezervovanie miesta.  
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Čl. 8 
Špeciálne služby knižnice 
1. Knižnica poskytuje a sprostredkováva aj ďalšie knižničné, bibliografické, informačné, vzde-
lávacie a metodické služby: 
- informácie o primárnych a sekundárnych informačných prameňoch, informácie o poskyto-
vaných službách – osobne, telefonicky, e-mailovou poštou 
- rešeršné služby 
- konzultácie k problematike knižničnej práce 
- exkurzie a prednášky, hodiny informačnej výchovy detí a študujúcej mládeže 
- odpovede v rubrike na Webe knižnice „Spýtajte sa knižnice“ 
- konzultácie pri vyhľadávaní v on-line katalógu, súbornom katalógu RK BBSK a iných data-
bázach. 
 

Čl. 9 
Záverečné ustanovenia 
1. Výnimky z Knižničného a výpožičného poriadku Knižnice Jána Kollára povoľuje riaditeľ 
knižnice. 
2. Ruší sa Knižničný a výpožičný poriadok Knižnice Jána Kollára zo dňa 1. septembra 2011. 
3. Tento Knižničný a výpožičný poriadok Knižnice Jána Kollára nadobúda platnosť dňom  
1. mája 2014. 

Mgr. Peter Lysek,  
riaditeľ KJK 

(Lysek 2014). 
 
 

75 

                                                 
75 Perspektíva z kníh, alebo perspektíva kníh  v oddelení pre dospelých čitateľov. 
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76 

Rok 2015 

 
 

V roku 2015 sme si v našej knižnici pripomenuli dve významné udalosti.  
Bolo to 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra a 90. výročie zrodu KJK. 
Pri stretnutí týchto dvoch udalostí sa vedľa seba ocitli dva zaujímavé dátumy – 18. október 
1925 viažuci sa k otvoreniu knižnice a 28. október 1815 deň narodenia Ľ. Štúra. Z uvedeného 
vyplýva, že keby zakladatelia našej knižnice počkali s jej otvorením desať dní, tak táto uda-
losť by bola navždy spojená s dňom 110. výročia narodenia tohto veľkého Slováka.  

Naše jubileum sme si pripomenuli bez tradičnej oslavy. Rozhodli sme sa zainvestovať 
do drobných prezentov (perá, tašky záložky, kalendáriky), ktorými sme po celý rok obdarová-
vali našich čitateľov. Každá jedna tohoročná akcia, každé jedno tohoročné podujatie bolo 
sprevádzané pocitom, že oslavujeme. Ostatným Kremničanom sme sa pripomínali deväťdiel-
nou sériou príspevkov o histórii KJK a medailónmi významných osobností Kremnice v Krem-
nických novinách.  

Sami sebe sme venovali jubilejné logo, ktoré pre nás vytvorila pracovníčka kremnic-
kého MsKS Svetlana Šverhová. 

           
                                                 
76 Klenby v oddelení pre deti. 
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77 

Poznámka – zákony:  
V tomto, pre nás sviatočnom roku, sa do platnosti dostal nový knižničný zákon – Zákon  
č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách 
a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty …  

 
Z archívu KJK: 

 
Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Kuzmická, Iveta: Plán činnosti na rok 2015. Dokument obsahuje: I. Hlavné úlohy: 

1. Ciele – dlhodobé, konkrétne. 2. Riadenie organizácie a organizačné zabezpečenie. 
3. Personálne zabezpečenie. 4. Technické zabezpečenie. 5. Vnútorná kontrola. Plán 
kontrolnej činnosti na rok 2015. II. Stav knižničného fondu. III. Výpožičky knižnič-
ných jednotiek, registrovaní používatelia. IV. Bibliografická, dokumentačná a infor-
mačná činnosť. V. Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia. VI. Kultúrno-vzde-
lávacie podujatia. VII. Metodická a koordinačná činnosť. VIII. Edičná činnosť – edí-
cia bibliografia, edícia metodika. IX. Prieskumné, výskumné a plánované individuál-
ne úlohy. X. Stav elektronizácie a informatizácie knižnice. XI. Granty a dotácie. XII. 
Spolupráca s miestnou samosprávou, inými subjektmi a organizáciami. + Príloha: 
Plán číselných ukazovateľov na rok 2015 (tabuľkový prehľad).  

 
 

                                                 
77 Záložky a kalendáriky pre nás navrhol a zrealizoval Ing. Peter Roob. 
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Časopis Knižko: 
 Fillová, Radoslava: Knižko apríl/2015; október/2015; grafická úprava Fillová, Rado-

slava. 

     
Bibliografie: 
 Madudová, Alžbeta: Tri divadlá a jeden režisér, tematická regionálna bibliografia.  

Dokument obsahuje: Rozsiahly príspevok režiséra Petra Luptovského o sebe a o di-
vadlách, ktoré v súčasnosti pôsobia v Kremnici. Príspevok je doplnený fotografiami 
z archívu P. Luptovského a na konci sa nachádza Bibliograficko-popisná časť so 76 
záznamami. Vydali sme ju v on-line verzii na CD a začiatkom roka 2016 aj v tlačenej 
forme. 

 

 78  
Vyhodnotenia činnosti knižnice:   
 Kuzmická, Iveta – Pajerská, Petronela: Vyhodnotenie činnosti za rok 2015. Doku-

ment obsahuje: I. Hlavné úlohy. 1. Ciele. Konkrétne ciele. 2. Riadenie organizácie 
a organizácia práce – a. riadenie organizácie zo strany riaditeľa, b. organizačná 
štruktúra, c. vnútorné smernice zmenené, upravené, vydané v priebehu roka nové. d. 
knižnica bola kolektívnym členom odborných združení, e. knižničné služby. 3. Perso-
nálne zabezpečenie. 4. Technické zabezpečenie úloh. 5. Vnútorná kontrola. 6. Plnenie 
opatrení vyplývajúcich z kontrolných zistení Útvaru hlavného kontrolóra BBSK. II. 
Stav knižničného fondu. III. Výpožičky knižničných jednotiek, registrovaní používate-

                                                 
78 Obálka: Jaroslav Procner a Natália Huts. 
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lia. IV. Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť. V. a VI. Výchovno-vzde-
lávacie a kultúrno-spoločenské podujatia. VII. Metodická a koordinačná činnosť. 
VIII. Edičná činnosť. IX. Prieskumné, výskumné a plánované individuálne úlohy. X. 
Stav elektronizácie a informatizácie knižnice. XI. Granty a dotácie. XII. Spolupráca 
s miestnou samosprávou, inými subjektmi a organizáciami. Prílohy – Plnenie pláno-
vaných číselných ukazovateľov za rok 2015 (tabuľkový prehľad). Komentár k ročnej 
závierke a výsledku hospodárenia k 31. 12. 2015.  

Výber z dokumentu: 
Podujatia pre verejnosť (s. 2-3): 

Ako už tradične, aj tento rok knižnica pripravila Týždeň slovenských knižníc, počas 
ktorého sa konala aj Noc s Andersenom. Ďalším zaujímavým podujatím bola autorská beseda 
s Ľubomírom Belákom a Ivanom Popovičom spojená s premietaním animovaných filmov 
z ich autorskej dielne. Besedy sa zúčastnilo až 210 detí . Podujatie sa konalo v MsKS. Pre 
dospelých čitateľov sme v TSK pripravili besedu so spisovateľkou Lenkou Gahérovou. 
V máji sme pre deti zorganizovali odbornú prednášku Dušana Šáchu Vážky Slovenska 
spojenú s výstavou. 
Veľký úspech mala interaktívna putovná výstava Život hraboša severského panónskeho, 
ktorá bola vynikajúcim prostriedkom environmentálnej výchovy pre deti základných a stred-
ných škôl. Výstava bola nainštalovaná v ZŠ na Angyalovej ulici a videlo ju 564 návštevníkov 
. 
Ďalšími zaujímavými podujatiami boli autorské besedy so slovenskými spisovateľkami Ivanou 
Havranovou, Erikou Jarkovskou a odborná prednáška Cyrila A. Hromníka o pôvode Slo-
vákov, ktorý pricestoval na Slovensko až z Kapského Mesta. 
KJK sa zapojila aj do celoslovenského maratónu v čítaní na podporu čítania s názvom Čítaj-
me si. 
Ďalšie podujatia (výber, s. 10-15): 
Stopy a znaky zveri (odborná prednáška); Margita Figuli (spomienkové stretnutie – 20. výro-
čie úmrtia); Jarná chemická ochrana rastlín (prednáška s členmi SZZ – ZO Kremnica); Mar-
tin Kukučín (literárne pásmo spojené s prezentáciou kníh – 155. výročie narodenia); Zaují-
mavosti Kremnických vrchov (odborná prednáška); Milan Rastislav Štefánik (prezentácia 
s výkladom); Jozef Gregor Tajovský (pásmo krátkych próz – 75. výročie úmrtia); Pavol Dob-
šinský (literárne pásmo); Tomáš Janovic (prezentácia tvorby, hlasné čítanie, doplňovačka); 
Vianočné zvyky a tradície na Slovensku (čítanie vianočných rozprávok, počúvanie vianočných 
kolied).  
Cyklické podujatia (výber): 
Mokrade (odborná prednáška); Film o Kremnici (audiovizuálne pásmo); Možno budem kni-
hovníkom (zamestnanie žiakov 9. ročníka ZŠ v knižnici); Sokoliari a ich zverenci (odborná 
prednáška spojená s ukážkou operených dravcov v ZŠ Pavla Križku); Kreatívna knižnica 
(letné tvorivé dielne počas celých letných prázdnin); Hrôzostrašnorozprávkové utorky (hlasné 
čítanie počas celých letných prázdnin); Encyklopédie (náučná literatúra, oboznámenie sa 
s encyklopédiami, orientovanie sa v encyklopédiách); Autorský klub Kremničan (stretnutie 
členov autorského klubu; Klikni na to... (počítačový kurz pre seniorov); Držiac sa svetla 
(výstava fotografií, autorský projekt) Poznámka: Jednalo sa o autorskú výstavu fotografií 
nášho kolegu Jaroslava Slašťana.  
Poznámka a spolupracovníci:  
Už od roku 2001 za našimi čitateľmi, za študentmi škôl pre sluchovo postihnutých a za členmi 
kremnického Klubu dôchodcov, so zdravotníckou osvetou prichádza Elena Búryová z Regio-
nálneho úradu verejného zdravotníctva v ZH. Konkrétne v tomto roku (2015) do kremnického 
klubu dôchodcov prišla spolu s lekárkou Zinou Košťanovou a ďalšími kolegyňami a záujem-
com odborne vyšetrili hladinu cholesterolu.  
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Priestory knižnice (s. 6): 
 Mesto Kremnica zabezpečilo výmenu časti strešnej krytiny. … 
 

Granty a dotácie (s. 7 a 19): 
Knižnici finančne prispeli DS MK SR; mesto Kremnica; BBSK (nad rámec rozpoč-

tu na knihy a periodiká); Coop Jednota Žarnovica – spotrebné družstvo; ELBA, a. s., 
Kremnica; Jozef Donoval – Infosystémy , spol. s r.o., Kremnica. 
 

Čitatelia (s. 8): 
 V roku 2015 knižnica evidovala 2213 registrovaných používateľov. … 
 

Spolupracovníci (s. 20) a účastníci podujatí (s. 10-15): 
Autorský klub literátov, hudobníkov a výtvarníkov, Banská Štiavnica; Bratislavské re-
gionálne ochranárske združenie, Bratislava; Detská ozdravovňa Slniečko v Kremnic-
kých Baniach; Detský domov Maurícius v Kremnici; Domov dôchodcov a domov sociál-
nych služieb v Kremnici; G.A.G. – umelecká agentúra spol. s r. o., Banská Bystrica; 
Gymnázium pre žiakov so sluchovým postihnutím internátne v Kremnici; Klub dôchod-
cov v Kremnici; Materská škola v Nevoľnom; Materská škola v Starej Kremničke; ma-
terské školy v Kremnici; Mestské kultúrne stredisko v Kremnici; Miestny odbor Matice 
slovenskej v Kremnici; NBS – Múzeum mincí a medailí v Kremnici; Odborné učilište in-
ternátne pre SPM v Kremnici; Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad 
Hronom; Slovenský zväz záhradkárov – Základná organizácia Kremnica; Stredná od-
borná škola lesnícka, Banská Štiavnica; Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým 
postihnutím internátna v Kremnici; Stredná priemyselná škola odevná pre sluchovo po-
stihnutú mládež v Kremnici; Súkromná spojená škola v Kremnici; Súkromná škola úžit-
kového výtvarníctva v Kremnici; Súkromné gymnázium Kremnica; Súkromné gymná-
zium Zefyrína J. Mallu v Kremnici; školské kluby pri základných školách; Špeciálna zá-
kladná škola pre SPM v Kremnici; Základná škola pri zdravotníckom zariadení  
v Kremnici; Základná škola v Hornej Štubni; Základná škola v Hornej Ždani; Základná 
umelecká škola J. L. Bellu v Kremnici; základné školy v Kremnici a verejnosť. 
(Kuzmická 2016; Pajerská 2016, s. 2-3, 6-8, 10-15, 19-20). 
 
Noví pracovníci: Bc. Denisa Kriegerová a Jaroslav Slašťan.   
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Rok 2016 

 
 

Po roku jubilejnom nadišiel rok všedný a snáď so spokojnosťou si môžeme povedať, že: 
Kde iní možno končia, my pokračujeme  … 

Aj naďalej pre našich čitateľov knihy vyberáme, ponúkame a vypožičiavame im ich.  
Aj naďalej pre celú našu čitateľskú verejnosť pripravujeme rozmanité podujatia. 

Aj naďalej záujemcom poskytujeme bibliografické informácie a vypracovávame rešerše. 
Aj naďalej im poskytujeme medziknižničnú výpožičnú službu. 

Aj naďalej knihy evidujeme, ochraňujeme ich a staráme sa o ne. 
Aj naďalej knihovníkom z obecných knižníc nášho regiónu poskytujeme poradenské 

a konzultačné služby.  
V našej práci pokračujeme ďalej aj v dobe obrovskej konkurencie elektronických médií… 

 
Z archívu KJK: 

 
Analytické a koncepčné dokumenty: 
 Kuzmická, Iveta: Plán činnosti na rok 2016. Dokument obsahuje: I. Hlavné úlohy: 

1. Ciele – dlhodobé, konkrétne. 2. Riadenie organizácie a organizačné zabezpečenie. 
3. Personálne zabezpečenie. 4. Technické zabezpečenie úloh. 5. Vnútorná kontrola. 
Plán kontrolnej činnosti na rok 20165. II. Stav knižničného fondu. III. Výpožičky kniž-
ničných jednotiek, registrovaní používatelia. IV. Bibliografická, dokumentačná a in-
formačná činnosť. V. Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia. VI. Kultúrno-
vzdelávacie podujatia. VII. Metodická a koordinačná činnosť. VIII. Edičná činnosť – 
edičná činnosť bibliografia, edičná činnosť metodika. IX. Prieskumné, výskumné 
a plánované individuálne úlohy. X. Stav elektronizácie a informatizácie knižnice. XI. 
Granty a dotácie. XII. Spolupráca s miestnou samosprávou, inými subjektmi a organi-
záciami. + Príloha: Plán číselných ukazovateľov na rok 2016 (tabuľkový prehľad).  

Výber z dokumentu: 
Dlhodobé ciele (s. 1): 
 Prioritnou úlohou knižnice je posilňovať svoje postavenie v kultúrno-vzdelávacích 
zámeroch BBSK v súlade so Stratégiou rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015-
2020 a Stratégie rozvoja kultúry SR na roky 2014-2020. … 
Základným poslaním knižnice je prostredníctvom knižnično-informačných služieb a informač-
ných technológií zabezpečovať slobodný prístup k informáciám, poskytovať kvalitné knižnič-
no-informačné služby čo najširšiemu okruhu používateľov. 
V rámci knižničného systému regiónu koordinovať, budovať, ochraňovať a sprístupňovať uni-
verzálny knižničný fond a organizovať kultúrno-vzdelávacie podujatia. 
Využívať všetky dostupné moderné metódy a formy knižničnej činnosti.… 
(Kuzmická 2016, s. 1). 
 
Noví pracovníci: znovu nastúpila Lucia Fronková.  
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Vizitka knižnice: 
Knižnica Jána Kollára, Kremnica 

Štefánikovo námestie 33/40 
967 01 Kremnica 

telefón: 0456742063 
mobil: 0904371794 

e-mail: kniznica@kjkk.sk 
 

 
Personálne obsadenie, oddelenia a útvary: 
 
Riaditeľ  
Mgr. Peter Lysek 
 
Oddelenie literatúry pre dospelých 
Lucia Fronková, Bc. Denisa Kriegerová 
 
Medziknižničná výpožičná služba 
Lucia Fronková 
 
Oddelenie literatúry pre deti 
Radoslava Fillová, Jaroslav Slašťan 
 
Čitáreň 
Ľubica Oswaldová 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oddelenie bibliografie a informácií 
Alžbeta Madudová 
 
Oddelenie metodiky a automatizácie 
Iveta Kuzmická  
 
Útvar získavania, spracovania  
a ochrany knižničných fondov 
Eliška Krčmáriková, Alexandra  
Marková 
 
Útvar ekonomicko-technických činností 
Viera Neuschlová, Ing. Petronela 
Pajerská a Ľudmila Fronková 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kniznica@kjkk.sk
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Formy podujatí: 

 
  

Všetky tieto formy podujatí zrealizovali naši kolegovia za celé obdobie existencie 
knižnice.  
 
 
A 
aktívna prednáška, arteterapia, audiovizuálne pásmo, audiovizuálne pásmo s hovoreným slo-
vom, audiovizuálno-hudobné pásmo, audiovizuálny program, autogramiáda, autorská beseda  
B 
bábkové predstavenie, beseda, beseda s kozmetičkou, beseda s kriminalistom, beseda s leká-
rom, beseda so psychológom, beseda so spisovateľom, beseda spojená s hudobnými ukážka-
mi, beseda spojená s premietaním, beseda spojená s výtvarnou dielňou 
Č 
čitateľská konferencia, čitateľská súťaž, čítanie, čítanie s porozumením 
D 
detské hry, diafónové pásmo, dialóg, diskusia, diskusné fórum, doplňovačka, dopravná vý-
chova, dramatické pásmo, dramatizácia, dramatizácia rozprávok, dramatizované čítanie  
E 
Evergreen klub, exkurzia, exkurzia spojená s hudobnými posluchom 
G 
gitarový krúžok 
H 
hlasné čítanie, hlasné čítanie spojené s kvízom, hlasné čítanie spojené s tvorivou dielňou, hľa-
danie archaizmov v texte, hodina literárnej výchovy, hovorená bibliografia, hra, hra na testo-
vanie pamäti, hudobná rozprávka, hudobné pásmo, hudobno-dramatické pásmo, hudobno-
recitačné pásmo, hudobno-slovné pásmo, hudobno-výchovné pásmo, hudobno-výchovný cy-
klus, hudobno-vzdelávací cyklus, hudobno-vzdelávacia rozprávka, hudobný cyklus, hudobný 
program, hudobný večer 
I 
informácie o knihách, informačná beseda, informačná inštruktáž, informatívna beseda, insce-
nované čítanie, interaktívne čítanie 
K 
Kinokaviareň, knihovnícko-informatická príprava, knihovnícko-informačná výchova, knižný 
servis, kombinované pásmo, kombinované podujatie, konferencia o knihách, konzultačné 
stretnutie, kráľ čitateľov, krst knihy, krúžok, kvíz 
L 
lekárska prednáška, letná tvorivá dielňa, literárna súťaž, literárna výchova, literárne pásmo, 
literárne pásmo spojené s hlasným čítaním, literárne pásmo spojené s kvízom, literárne pásmo 
spojené s výrobou dopravných značiek, literárne pásmo spojené s výtvarnou dielňou, literárny 
seminár, literárny večer, literárno-audiovizuálne pásmo, literárno-dramatické pásmo, literár-
no-dramatizované pásmo, literárno-hudobné pásmo, literárno-výchovný cyklus, literárno-vý-
chovné pásmo 
M 
maratón v čítaní, metodická inštruktáž, minikvíz, moderovaná beseda, moderovaný rozhovor, 
módna prehliadka, motivačná hra, muzikoterapia  
N  
náučné literárne pásmo, nocovanie v knižnici, nočná prechádzka 
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O 
obrázková beseda pre hluchonemých, odborná diskusia, odborná prednáška, odpoludnie 
s videom 
P 
panelová beseda, pantomíma, pásmo slova a hudby, pesničková súťaž, počítačový cyklus, po-
čítačový kurz, počúvanie hudby, počúvanie rozprávok, poetické pásmo, poeticko-hudobné 
pásmo, popoludnie otázok a odpovedí, poradňa zdravia, posedenie s videom, posedenie pri 
živej hudbe, praktická ukážka paličkovania, praktická ukážka z práce knihovníka, praktická 
ukážka práce s počítačom, prednáška, prednáška spojená s besedou, premietanie filmov, 
premietanie dokumentárnych filmov, prezentácia knihy, prezentácia prírodných liekov, 
prezentácia tvorby, prierez knižnými novinkami, prierez tvorbou, prierez vlastnou tvorbou, 
projekt na podporu čítania, psychoanketa, psychologický test 
R 
relácia do rozhlasu po drôte, riešenie logických úloh, rozhovor, rozprávanie, rozprávkové do-
poludnie a popoludnie, rozprávkové pásmo 
S 
skladanie pexesa, slávnostná akadémia, snúbenecká beseda, spevokol, spomienkové stretnu-
tie, stretnutie členov literárneho klubu, stretnutie s autorom, stretnutie s historikom, stretnutie 
s lekárom, stretnutie s prednostom MsÚ, stretnutie s psychológom, stretnutie s vyšetrovate-
ľom, stretnutie seniorov, súťaž, súťaž v prednese, súťaž v skladaní pexesa  
T 
tematický večer, tribúna aktualít, tvorivá dielňa, tvorivá dielňa spojená so súťažou 
U 
ukážka práce sokoliarov 
V 
večer otázok a odpovedí, vedomostná súťaž, verejné čítanie, videoprogram, vítanie nových 
čitateľov, voľný dialóg, vtipné čítanie, výchovný koncert, výchovné pásmo, výchovno-vzde-
lávacia diskotéka, výchovno-vzdelávacia rozprávka, výchovno-vzdelávacie pásmo, výstava, 
výstavka  
W 
workshop 
Z 
zábavné čítanie, zábavná hra, zábavné pásmo, zábavné predpoludnie, zábavná úloha, zábavný 
kvíz, zážitkové čítanie  
Ž 
živé noviny.  
 

Realizátori podujatí: 

 
 Napriek tomu, že my knihovníci sme detailisti , v 99 percentách analytických do-
kumentov absentujú údaje o realizátoroch podujatí. Tu sú ich mená (zoradení sú abecedne a 
neuvádzame obdobie, v ktorom podujatia prevádzali): 
Danica Bieleschová (Vrabcová), Magdaléna Bírešová, Magdaléna Bosmannová, Ľubica 
Drozdová, Radoslava Fillová, Alena Görögová (Šimčíková), Martina Hoghová, Viera 
Hromadová (Slašťanová), Klára Kislingerová (Sečkárová), Eliška Krčmáriková, Iveta 
Kuzmická, Denisa Kriegerová, Alexandra Marková, Lena Mensatorisová, Ľubica Mo-
krošová, Eva Osvaldová, Ľubica Oswaldová, Marián Rurik, Anna Sekerešová, Jaroslav 
Slašťan. 
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Veselá záverečná bodka: 
 

 79 
 

 
Skratky 

 
AVP –  audiovizuálne pásmo 
BAvM – Big Air v meste 
BBSK – Banskobystrický samosprávny kraj 
BIS –  bibliograficko-informačné služby 
BS –  Biela stopa 
BSP –  brigáda socialistickej práce 
ČSSR –  Československá socialistická republika 
DD a DSS – Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 
DS MK SR – dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 
IFLA –  International Federation of Library Associations and Institutions 

(Medzinárodná federácia knižničných asociácií a inštitúcií) 
JSK –   jednotná sústava knižníc 
KF –  knižničný fond 
KIV –  knižnično-informačná výchova, knihovnícko-informačná výchova 
KJK –   Knižnica Jána Kollára 
KKĽŠ – Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Zvolen 
KVČ –  kultúrno-výchovná činnosť 
ĽK –   ľudová knižnica, ľudové knižnice 
ML –   metodický list 
MLP –  marxisticko-leninská poradňa 
MNV –  miestny národný výbor 
MO MS –  miestny odbor Matice slovenskej 
                                                 
79 Tento obrázok počas Gagov 2012 nakreslil do našej Kroniky (1991-2015) slovenský režisér, scenárista, 
spisovateľ, animátor, výtvarník, karikaturista a ilustrátor Ivan Popovič . 
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MsKS – Mestské kultúrne stredisko 
MsĽK –  mestská ľudová knižnica 
MsNV –  mestský národný výbor 
MsOB –  mestská osvetová beseda 
MŠ –  materská škola 
MŠANO –  Ministerstvo školstva a národnej osvety 
MV SR, ŠA BB – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív v Banskej Bystrici 
MVS –  medziknižničná výpožičná služba 
NR SR – Národná rada Slovenskej republiky 
NV –   národný výbor 
OĽK –  okresná ľudová knižnica 
ONV –  okresný národný výbor 
OOS –  Okresné osvetové stredisko 
OPL –   oddelenie politickej literatúry 
OPS –   okresné pedagogické stredisko 
OPsČ –  oddelenie práce s čitateľom 
OÚV PZ –  Okresný úrad vyšetrovania Policajného zboru  
PC –   personal computer = osobný počítač 
PL –  psychiatrická liečebňa 
RK BBSK –  regionálne knižnice Banskobystrického samosprávneho kraja 
RÚVZ –  Regionálny úrad verejného zdravia 
SNK –  Slovenská národná knižnica v Martine 
SNP –   Slovenské národné povstanie 
SOU –  stredné odborné učilište 
SPM –  sluchovo postihnutá mládež 
SPŠO – Stredná priemyselná škola odevná 
SR –   Slovenská republika 
SSK –  Spolok slovenských knihovníkov 
SŠ –   stredná škola 
SUPŠ – Stredná umelecko-priemyselná škola  
SZM –  Socialistický zväz mládeže 
SZZ – ZO – Slovenský zväz záhradkárov – základná organizácia 
SZŽ –   Slovenský zväz žien 
ŠÚV –  Škola úžitkového výtvarníctva (predtým SUPŠ, teraz Súkromná škola 

úžitkového výtvarníctva) 
ŠVK –  štátna vedecká knižnica 
ŠZŠI –  Špeciálna základná škola internátna 
TSK –  Týždeň slovenských knižníc 
ÚKIS – Útvar knižnično-informačných služieb 
VPP –   verejno-prospešné práce 
VÚC –   vyšší územný celok 
YMCA – Young Men's Christian Association = kresťanské združenie mladých ľudí 
ZH –   Žiar nad Hronom 
ZSNP – Závod Slovenského národného povstania 
ZŠ –  základná škola 
ZV ROH –  Závodný výbor Revolučného odborového hnutia 
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Pramene 

 
 

MV SR. Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica: 
 ADAMČÍK, Samuel a Gejza ŠTERBA, 1946. Miestnemu Národnému Výboru v Krem-

nici. Predmet: Návrh na menovanie nového knihovníka. Korešpondencia. Umiest-
nenie: Kremnica: MV SR. Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: 
MsNV Kremnica, 1946, škatuľa č. 9. 

 ČERVEŇ, Pavol, 1968. Štatút Okresnej knižnice Žiar nad Hronom so sídlom v Krem-
nici. Umiestnenie: Kremnica: MV SR. Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka 
Kremnica. Fond: Okresná ľudová knižnica Žiar nad Hronom so sídlom v Kremnici, 
Činnosť sekretariátu riaditeľa, ročník 1968 - 1970, číslo ukladacej jednotky 1. 

 FILKA, Karol, 1955. Zápisnica o prieskume Okresnej ľudovej knižnice v Kremnici 
z dňa 16. 9. 1955. Príloha k zápisnici o prieskume OĽK. Umiestnenie: Kremnica: MV 
SR. Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: ONV Kremnica, 
1955, škatuľa č. 258. 

 FILKA, Karol, 1956. Zápisnica napísaná na previerke činnosti Okresnej ľudovej 
knižnice v Kremnici dňa 7. februára 1956. Umiestnenie: Kremnica: MV SR. Štátny 
archív v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: ONV Kremnica, 1956, škatuľa  
č. 258. 

 HOMOLOVÁ, Božena a Klára KISLINGEROVÁ, 1964. Okresní výkaz o lidových 
knihovnách za rok 1963. Umiestnenie: Kremnica: MV SR. Štátny archív v Banskej 
Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: Okresná ľudová knižnica, Činnosť odborného 
útvaru 1963, škatuľa č. 1.  

 CHUDZIAKOVÁ, M., 1991. Záznam z rokovania dňa 7. februára 1991. Umiestnenie: 
Kremnica: MV SR. Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: 
Okresná knižnica v Kremnici. Činnosť sekretariátu riaditeľa. Ročník 1991,  
č. škalule 1. 

 JANEČKOVÁ, Ľudmila, 1992a a Eva KAPUSTOVÁ, 1992. Správa o činnosti a hos-
podárení organizácie za rok 1991. Umiestnenie: Kremnica: MV SR. Štátny archív 
v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: Okresná knižnica v Kremnici. Činnosť 
sekretariátu riaditeľa. Ročník 1991, č. škatule 1. 

 KAKAŠ, Ľudovít a Klára KISLINGEROVÁ, [1968,1969]. Návrh na výstavbu budo-
vy Okresnej knižnice v Žiari nad Hronom. Umiestnenie: Kremnica: MV SR. Štátny 
archív v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: Okresná ľudová knižnica Žiar 
nad Hronom so sídlom v Kremnici. Činnosť sekretariátu riaditeľa, ročník 1968 - 1970, 
číslo ukladacej jednotky 1.  

 KISLINGEROVÁ, Klára a Eva KAPUSTOVÁ, 1990. Delimitačný protokol. Umiest-
nenie: Kremnica: MV SR. Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: 
Okresná ľudová knižnica Žiar nad Hronom so sídlom v Kremnici. Činnosť odborného 
útvaru. Ročník 1990, číslo ukladacej jednotky 10. 

 KISLINGEROVÁ, Klára a Ján MELICH, 1988. Kontrolná správa o plnení programu 
knihovníctva v okrese Žiar nad Hronom za rok 1988. Príloha č. 1 – Zoznam profesio-
nálnych pracovníkov ĽK okresu k 31. 12. 1988.  

 KISLINGEROVÁ, Klára, 1972a. Vyhodnotenie základného knihovníckeho kurzu pre 
knihovníkov školských knižníc okresu Žiar nad Hronom. Umiestnenie: Kremnica: MV 
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SR. Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: Okresná ľudová kniž-
nica Žiar nad Hronom so sídlom v Kremnici. Činnosť sekretariátu riaditeľa, ročník 
1972 - 1978, číslo ukladacej jednotky 1. 

 KISLINGEROVÁ, Klára, 1976b. Záznam z gremiálnej porady Okresnej knižnice, kto-
rá sa konala dňa 4. novembra 1976. Umiestnenie: Kremnica: MV SR. Štátny archív  
v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: Okresná ľudová knižnica Žiar nad Hro-
nom so sídlom v Kremnici. Činnosť sekretariátu riaditeľa, ročník 1972 - 1978, číslo 
ukladacej jednotky 1. 

 KISLINGEROVÁ, Klára, 1967a. Zpráva o činnosti za rok 1966. Umiestnenie: Krem-
nica: MV SR. Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: Mestská ľu-
dová knižnica, Činnosť odborného útvaru 1963, škatuľa č. 1. 

 Komentár k okresnému štatistickému výkazu o ľudových knižniciach za rok 1966. 
Umiestnenie: Kremnica: MV SR. Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Krem-
nica. Fond: Okresná ľudová knižnica, 1966. 

 Komentár k ročnému výkazu za rok 1963. Umiestnenie: Kremnica: MV SR. Štátny 
archív v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: Okresná ľudová knižnica, Čin-
nosť odborného útvaru 1963, škatuľa č. 1. 

 Komentár k štatistickému výkazu o knižniciach v okrese Žiar nad Hronom za rok 1960. 
Umiestnenie: Kremnica: MV SR. Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Kremni-
ca. Fond: Okresná ľudová knižnica. Činnosť odborného útvaru. Ročník 1960, číslo 
ukladacej jednotky 1. 

 Komentár k štatistickému výkazu o knižniciach v okrese Žiar nad Hronom za rok 1962.  
Umiestnenie: Kremnica: MV SR. Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica 
 Fond: Okresná ľudová knižnica. Činnosť odborného útvaru. Ročník 1962, číslo ukla-
dacej jednotky 1. 

 Komentár k výkazu o činnosti knižnice za rok 1961. Umiestnenie: Kremnica: MV SR. 
Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: Okresná ľudová knižnica. 
Činnosť odborného útvaru. Ročník 1961, číslo ukladacej jednotky 1. 

 MENSATORISOVÁ, Lena, 1961b. Komentár k činnosti za rok 1960. Umiestnenie: 
Kremnica: MV SR. Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: 
Okresná ľudová knižnica. Činnosť odborného útvaru. Ročník 1960, číslo ukladacej 
jednotky 1. 

 MENSATORISOVÁ, Lena, 1963. Komentár k mesačnému výkazu. Umiestnenie: 
Kremnica: MV SR. Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: 
Okresná ľudová knižnica, Činnosť odborného útvaru 1963, škatuľa č. 1. 

 MENSATORISOVÁ, Lena, 1960a. Komentár k polročnému hláseniu o činnosti ľudo-
vých knižníc okresu Žiar nad Hronom. Umiestnenie: Kremnica: MV SR. Štátny archív 
v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: Okresná ľudová knižnica. Činnosť od-
borného útvaru. Ročník 1960, číslo ukladacej jednotky 1. 

 MENSATORISOVÁ, Lena, 1960b. Komentár k výročnému hláseniu za rok 1959. 
Umiestnenie: Kremnica: MV SR. Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Kremni-
ca. Fond: ONV Kremnica, 1960, škatuľa č. 259. 

 MENSATORISOVÁ, Lena, 1961d. Návrh na knižničnú radu. Umiestnenie: Krem-
nica: MV SR. Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: Okresná 
ľudová knižnica. Činnosť odborného útvaru. Ročník 1961, číslo ukladacej jednotky 1. 
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 MENSATORISOVÁ, Lena, 1961f. Plán práce Mestskej ľudovej knižnice v Kremnici 
na rok 1961. Umiestnenie: Kremnica: MV SR. Štátny archív v Banskej Bystrici, po-
bočka Kremnica. Fond: Okresná ľudová knižnica. Činnosť odborného útvaru. Ročník 
1961, číslo ukladacej jednotky 1. 

 MENSATORISOVÁ, Lena, 1960c. Ročný výkaz o ľudovej knižnici. Rok 1959. 
Umiestnenie: Kremnica: MV SR. Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Kremni-
ca. Fond: Okresná ľudová knižnica. Činnosť odborného útvaru. Ročník 1959, číslo 
ukladacej jednotky 1. 

 MENSATORISOVÁ, Lena, 1961c. Ročný výkaz o ľudovej knižnici. Rok 1960. 
Umiestnenie: Kremnica: MV SR. Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Krem-
nica. Fond: Okresná ľudová knižnica. Činnosť odborného útvaru. Ročník 1960, číslo 
ukladacej jednotky 1. 

 MENSATORISOVÁ, Lena, 1961e. Výpožičný poriadok. Umiestnenie: Kremnica: MV 
SR. Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: Okresná ľudová kniž-
nica. Činnosť odborného útvaru. Ročník 1961, číslo ukladacej jednotky 1. 

 MENSATORISOVÁ, Lena, 1961h a Gizela GALBAVÁ, 1961. Záväzok pracovníčok 
Mestskej ľudovej knižnice k 22. zjazdu KSSS. Umiestnenie: Kremnica: MV SR. Štátny 
archív v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: Okresná ľudová knižnica. Čin-
nosť odborného útvaru. Ročník 1961, číslo ukladacej jednotky 1.  

 MENSATORISOVÁ, Lena, 1961g. Zpráva o činnosti Mestskej ľudovej knižnice za 
obdobie od 1. januára do 30. septembra 1961. Umiestnenie: Kremnica: MV SR. Štát-
ny archív v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: MsNV Kremnica, 1961, 
škatuľa 
 č. 119. 

 MENSATORISOVÁ, Lena, 1961a. Zpráva o činnosti Mestskej ľudovej knižnice 
v Kremnici za rok 1960. Umiestnenie: Kremnica: MV SR. Štátny archív v Banskej 
Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: Okresná ľudová knižnica. Činnosť odborného  
útvaru. Ročník 1960, číslo ukladacej jednotky 1. 

 Miestny národný výbor v Kremnici. Presťahovanie mestskej knižnice. Usnesenie. 
Umiestnenie: Kremnica: MV SR. Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Kremni-
ca. Fond: MsNV Kremnica, 1946, škatuľa č. 9.  

 Miestny národný výbor v Kremnici Okresnému národnému výboru. Predmet: Mestská 
verejná knižnica v Kremnici, žiadosť o podporu. Korešpondencia. Umiestnenie: Krem-
nica: MV SR. Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: ONV 
Kremnica, 1948, škatuľa č. 105. 

 Ministerstvo kultúry SSR, 1969. Investičný zámer Okresná knižnica Žiar nad Hronom. 
Umiestnenie: Kremnica: MV SR. Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Kremni-
ca. Fond: Okresná ľudová knižnica Žiar nad Hronom so sídlom v Kremnici. Činnosť 
sekretariátu riaditeľa, ročník 1968 - 1970, číslo ukladacej jednotky 1. 

 Národný výbor v Kremnici. Predmet: Mestská knihovňa v Kremnici. Zahájenie činnos-
ti. Korešpondencia. Umiestnenie: Kremnica: MV SR. Štátny archív v Banskej Bystri-
ci, pobočka Kremnica. Fond: MsNV Kremnica, 1945, škatuľa č. 3. 

 Národný výbor v Kremnici. Predmet: Mestská knižnica, návrh na menovanie nového 
knihovníka. Usnesenie … Umiestnenie: Kremnica: MV SR. Štátny archív v Banskej 
Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: MsNV Kremnica, 1946, škatuľa č. 9. 
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 Národný výbor v Kremnici Okresnému národnému výboru. Predmet: MNV v Kremni-
ci, žiadosť o podporu na verejnú knižnicu. Korešpondencia. Umiestnenie: Kremnica: 
MV SR. Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: ONV Kremnica, 
1947, škatuľa č. 133. 

 Okresná osvetová rada vo Zvolene. Zápisnica o revízii mestskej verejnej knižnice. 
Umiestnenie: Kremnica: MV SR. Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Krem-
nica. Fond: MsNV Kremnica, 1946, škatuľa č. 9. 

 Okresné spotrebné družstvo v Kremnici – MNV odd.: Verejná knižnica. Korešponden-
cia. Umiestnenie: Kremnica: MV SR. Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka 
Kremnica. Fond: MsNV Kremnica, 1951, škatuľa č. 50. 

 Okresný národný výbor v Kremnici. Vybavenie: Mestská verejná knižnica v Kremnici, 
žiadosť o podporu. Rukopis. Umiestnenie: Kremnica: MV SR. Štátny archív v Ban-
skej Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: ONV Kremnica, 1948, škatuľa č. 105. 

 Organizačný poriadok. Umiestnenie: Kremnica: MV SR. Štátny archív v Banskej 
Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: Okresná ľudová knižnica Žiar nad Hronom so sí-
dlom v Kremnici. Činnosť sekretariátu riaditeľa, ročník 1968 - 1970, číslo ukladacej 
jednotky 1.  

 Pamätná kniha obce Kremnica. Umiestnenie: Kremnica: MV SR. Štátny archív 
v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: Pamätná kniha obce Kremnica. 

 Polročný výkaz o ľudovej knižnici, 1. polrok, rok 1957. Umiestnenie: Kremnica: MV 
SR. Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: Okresná ľudová kniž-
nica. Činnosť odborného útvaru. Ročník 1959, číslo ukladacej jednotky 1. 

 Ročný výkaz o ľudovej knižnici. Rok 1961. Umiestnenie: Kremnica: MV SR. Štátny 
archív v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: Okresná ľudová knižnica. Čin-
nosť odborného útvaru. Ročník 1961, číslo ukladacej jednotky 1. 

 Rozpis činnosti Okresnej ľudovej knižnice za II. polrok 1958. Umiestnenie: Kremnica: 
MV SR. Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: Okresná ľudová 
knižnica. Činnosť odborného útvaru. Ročník 1959, číslo ukladacej jednotky 1. 

 SCHMIDT, Ladislav, 1948. Vec: Žiadosť o podporu na zriadenie verejnej čitárne 
v Kremnici. Korešpondencia. Rukopis. Umiestnenie: Kremnica: MV SR. Štátny archív 
v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: ONV Kremnica, 1948, škatuľa č. 105. 

 SCHMIDTBERGER, Imrich, 1945. Miestnemu Národnému Výboru v Kremnici. Pred-
met: Návrh na odmenu za zreštaurovania mests. knižnice. Korešpondencia. Umiestne-
nie: Kremnica: MV SR. Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: 
MsNV Kremnica, 1945, škatuľa č. 7. 

 SCHMIDTBERGER, Imrich, 1946. Miestnemu Národnému Výboru v Kremnici. Pred-
met: Otvorenie ver. mests. knižnice. Korešpondencia. Umiestnenie: Kremnica: MV 
SR. Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: MsNV Kremnica, 
1946, škatuľa č. 9. 

 Správa k celoročnému výkazu o činnosti ľudových knižníc v kremnickom okrese. 
Umiestnenie: Kremnica: MV SR. Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Krem-
nica. Fond: ONV Kremnica, 1958. 

 Školský referát MNV. Predmet: Mestská knižnica – premiestnenie. Umiestnenie: 
Kremnica: MV SR. Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: 
MsNV Kremnica, 1951, škatuľa č. 50. 
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 Školský referent MNV. Predmet: Premiestnenie mestskej knižnice – riešenie. Umiest-
nenie: Kremnica: MV SR. Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: 
MsNV Kremnica, 1951, škatuľa č. 50. 

 ŠTERBA, Gejza, Ladislav SCHMIDT a knižničný inšpektor, 1946. Zápisnica. 
Umiestnenie: Kremnica: MV SR. Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka 
Kremnica. Fond: MsNV Kremnica, 1946, škatuľa č. 9. 

 ŠTERBA, Gejza a Ladislav SCHMIDT, 1949. Zpráva o činnosti za rok 1948. Umiest-
nenie: Kremnica: MV SR. Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: 
MsNV Kremnica, 1949, škatuľa č. 32. 

 Štvrťročný výkaz o ľudovej knižnici, štvrťrok IV., 1956. Umiestnenie: Kremnica: MV 
SR. Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: Okresná ľudová kniž-
nica. Činnosť odborného útvaru. Ročník 1959, číslo ukladacej jednotky 1. 

 TATRAN, Ľudovít, 1955a. Rok 1955. Kultúrna a osvetová práca. In: Kronika 1945-
1955. Umiestnenie: Kremnica: MV SR. Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka 
Kremnica. Fond: Kronika 1945 - 1955. 

 TATRAN, Ľudovít, 1955b. Podrobný prehľad kultúrnych a osvetových podnikov 
v Kremnici v roku 1955. In: Kronika 1945-1955. Umiestnenie: Kremnica: MV SR. 
Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: Kronika 1945 - 1955. 

 ZÁHON, 1947a a ŠTROFFEK, 1947a. Výpis zo zápisnice … Umiestnenie: Kremnica: 
MV SR. Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: ONV Kremnica, 
1947, škatuľa č. 133.  

 ZÁHON, 1947b a ŠTROFFEK, 1947b. Výpis zo zápisnice … 11. sept. 1947. Umiest-
nenie: Kremnica: MV SR. Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: 
ONV Kremnica, 1947, škatuľa č. 133. 

 Zápis napísaný dňa 25. júna 1974 na jednaní za účelom stanoviska a podania návrhu 
na využitie budovy číslo 94 – MsOB. Umiestnenie: Kremnica: MV SR. Štátny archív  
v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: MsNV Kremnica. Zápisnice pre 
školstvo a kultúru, 1974, č. škatuľa 17. 

 Zápisnica napísaná v Kremnici dňa 19. 5. 1950 v riadnom zasadnutí pléna MNV 
v Kremnici … Umiestnenie: Kremnica: MV SR. Štátny archív v Banskej Bystrici, po-
bočka Kremnica. Fond: MNV Kremnica 1945 - 1964. Zápisnice pléna MNV, škatuľa 
č. 1. 

 Zápisnica napísaná v riadnom zasadnutí pléna MNV v Kremnici, ktoré bolo zadržané 
dňa 21. 12. 1951 v zasadacej sieni MNV. Umiestnenie: Kremnica: MV SR. Štátny ar-
chív v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: MNV Kremnica 1945 - 1964. Zá-
pisnice pléna MNV, škatuľa č. 1. 

 Zápisnica napísaná na riadnom zasadnutí pléna MNV v Kremnici, ktoré bolo zadržané 
dňa 2. 5. 1952 v zasadacej sieni MNV. Umiestnenie: Kremnica: MV SR. Štátny archív 
v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: MNV Kremnica 1945 - 1964. Zápisnice 
pléna MNV, škatuľa č. 1. 

 Zápisnica zapísaná na riadnom zasadnutí Národného výboru, ktoré bolo zadržané dňa 
29. 5. 1945 … Umiestnenie: Kremnica: MV SR. Štátny archív v Banskej Bystrici, po-
bočka Kremnica. Fond: MNV Kremnica 1945 - 1964. Zápisnice pléna MNV, škatuľa 
č. 1. 
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 Zasadnutie pléna ONV z 18. 1. 1954. Prejav … Umiestnenie: Kremnica: MV SR. Štát-
ny archív v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: ONV Kremnica 1945 - 1954. 
Zápisnice pléna ONV. 

 Záznam z jednania za účelom využitia domov čp. 13 a 14 na Námestí 1. mája … napí-
saný na MsNV 23. 10. 1970. Umiestnenie: Kremnica: MV SR. Štátny archív v Banskej 
Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: MsNV Kremnica, 1971, č. škatuľa 172. 

 Žiadosť o primerané priestory pre zriadenie OPL z 2. 9. 1972. Pridelenie priestorov 
pre OPL z 28. 12. 1972. Dotaz k žiadaným priestorom pre OPL. Umiestnenie: Krem-
nica: MV SR. Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica. Fond: MsNV 
Kremnica, 1972, č. škatuľa 120. 

 

BBSK – Knižnica Jána Kollára, Kremnica – archív edičnej 
činnosti, kroniky, knižný a článkový fond KJK: 

 

Poznámka: Dokumenty z tohto archívu sa nachádzajú za označením Z archívu KJK: 
 

 ALMANOVÁ, Danica, 1969. Okres Žiar nad Hronom v literatúre za rok 1967 : re-
gionálna Bibliografia okresu Žiar nad Hronom. Kremnica: Okresná knižnica Žiar nad 
Hronom so sídlom v Kremnici, 1969, s. 2-4. Umiestnenie: Kremnica: Archív edičnej 
činnosti Knižnice Jána Kollára. 

 Analýza plnenia plánu rozvoja knihovníctva v okrese za roky 1966 - 1970. Kremnica: 
Okresná ľudová knižnica Žiar nad Hronom so sídlom v Kremnici, 1970, s. 7, 13, 18. 
Umiestnenie: Kremnica: Archív edičnej činnosti Knižnice Jána Kollára. 

 DOLINEC, Michal, 1977. Budovanie systematického katalógu v profesionálnych 
a profesionalizovaných knižniciach okresu Žiar nad Hronom. Kremnica: Okresná 
knižnica Žiar nad Hronom so sídlom v Kremnici, s. 1. Umiestnenie: Kremnica: Archív 
edičnej činnosti Knižnice Jána Kollára. 

 DOLINEC, Michal, 1978a. Medzinárodná federácia knižničných zväzov a inštitúcií – 
IFLA. 1978. Kremnica: Okresná knižnica Žiar nad Hronom so sídlom v Kremnici, ne-
str. Umiestnenie: Kremnica: Archív edičnej činnosti Knižnice Jána Kollára. 

 DOLINEC, Michal, 1993 a Ľudmila JANEČKOVÁ, 1993c. Spravodaj pre knihovní-
kov. Rozbor činnosti ľudových knižníc okresu Žiar nad Hronom za rok 1992. Kremni-
ca: Okresná knižnica Žiar nad Hronom so sídlom v Kremnici, s. 1. Umiestnenie: 
Kremnica: Archív edičnej činnosti Knižnice Jána Kollára. 

 DOLINEC, Michal, 1978b. 30 rokov budovania socialistického knihovníctva v okrese 
Žiar nad Hronom. Kremnica: Okresná knižnica Žiar nad Hronom so sídlom v Krem-
nici, s. 10. Umiestnenie: Kremnica: Archív edičnej činnosti Knižnice Jána Kollára. 

 ĎUROVCOVÁ, Katarína a Priska JOŠČÁKOVÁ, 2008. Vyhodnotenie činnosti regio-
nálnych knižníc Banskobystrického samosprávneho kraja za rok 2007. Zvolen: Kraj-
ská knižnica Ľudovíta Štúra, Zvolen, s. 1 a 2. Umiestnenie: Kremnica: Archív edičnej 
činnosti Knižnice Jána Kollára. 

 GLOCKOVÁ, Barbora, 2007. Dve zaujímavosti z Kremnice z obdobia prvej republi-
ky: Mestská knižnica v Kremnici. Stredoeurópsky čas v Kremnici. Kremnický letopis : 
časopis o dejinách Kremnice a okolia. 6 (1), s. 22. ISSN 1337-0618. 

 Hlavné úlohy Okresnej knižnice, mestských a miestnych knižníc na rok 1977. Krem-
nica: Okresná knižnica Žiar nad Hronom so sídlom v Kremnici, s. 3. Umiestnenie: 
Kremnica: Archív edičnej činnosti Knižnice Jána Kollára. 
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 Hlavné úlohy. In: Plán činnosti Okresnej knižnice v Kremnici na rok 1982. Kremnica: 
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